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אחו-העם
מאמר

א.

א צ י ל וn

ראשון

חברתית

רבי אשר גינצברג ,שבצאתו אל בימת הספרות קרא שמו איחד  -ה ע ם,
זרנו תמיד ללכ·ת ל פ ב י העם.

הוא נצר ממשפחת לומדים-סוחרים~, ,חסידים" ואנשי"'מעשה.
זבחוותו עברו בתווה לש.מה ובעיון ב.bפוי "חסידים"

שבות נעוריו

 -וזיכה גם לבוא בקשרי

ייזנשפחה עם בני-בניהם של מורי "·החסידות" באוקויינה וברוסייה הלבנה - ,וכשגדל

זתעה מן הרוך בזרמנו לידו ספרי פיס ריב וחבריו ,והם פתחו לפ·ניו את הדרך אשו

''ילך בה ואת ה מ עש ה אשר יעשה .
אמנם הוא נסה עוד ללמוד וללמו,ד לבקש נתיבוית ח כ מ ה ,אבל לא ארכו
זבאר .הימים והוא בעשיה סופר ועסקן ,סופו שמצד אחד הוא בעיקרו עסקן ,סופר

:ה:רואה את עצמו רק כ"אורח בהיכל הספרות" ,אורח הנכנס לפרקים ,לשם מ ט רה

מי ו ·חד ת ,כשיש בלבו "איזה רעיון שיוכל להביא ·תועלת" ,ושעיקר הדבר
ב.:עיניו ,כי הקהל "ישים לב ל עצם הדברים ויבחנם בכויבד-ואש להלכ ה ו ל מ עש ה"
1

)דבריו בהקדמה למהדורה הראשונה של "על ·פרשת דובים"( ,ומהצד השני

כ:לי-זינה של תור ה תמיד עליו והוא כאילו לן בע·מקה של ·ה ל כ ".ה
כל מאמר ממאמריו של אחד-והעם הוא מורכב  :הקדמה עיונית לתכלית
'מעשית .וסגנונו גם הוא מורכב  :אותה "הלשון הקצרה" ,שנאמרה כיחוד
"לחכמים ומבינים מדע·תם" ,עם הבהיר·ות והבירור של איש-מעשה ,שאינו .נותן
.מקום לטעו·ת בדבריו.

"בראשית היה ה רע י ו ן"  -פוסק אחד-העם להלכה ; אבל רעיונו של אחד-

העם אינו מולך מעצמו ואינו שליט לעצמו ,יני-אם נולד בו "בקשר עם חזיונות
·החיים" )הקדמה למהדורה ב' של עפ"ד(

 -ו ל ש ם החיים.

והחיים שלו אינם אותם החיים ללא גבול וקצה של ש·מים וארץ ,כו·כבים
:ומזלות ,ימים ונהרות .אחד-העם אינו מדבר לעולם על-דבר ה כ ל· ,כי-אם על-דבר
:ה חל ק .רכל מקרם שנאמר ~צל .אחד-העם חיים ,הרי הם חיי ה חב רה האנושית.

1

1

אחד·העם

$

ראשונים

אזלם חברה זר ,הרצויה לד וגדולה חשרב בעיביר ,אינה החברה הגדולה לש
האידיאל הוא "חבר נהנים" .1

"הרבים .רהמררבים" ,אלא חבורה של יחידי-סגולה.

גם עם ישראל כאילו איבר חשוב בעי·ניר אלא מפני שרואה הוא אותר כ"עם;

הנבחר" ,ואין ספק בעיניו ,ש"כמעט הכל מרדים ב"גארנירתר" המוסרית של עם;
ישראל רכי במקצוע זה "עליון" הוא על כל שאר העמים" )עפ"ה ח"ב .ע  (.71ולא
1

בתקורה זעתר עד שהטיל על שכם העם את החרבה ה.קדרשה לחיר·ת ל ב~ ,ר ש א~
ת מ ידי מיוחד" לנח הצדק דודאה הוא בזה "תערד ת ישראל" )"כהן ונביא"(~
יחסר של אחן 1-העם לדעות של האצילות המרחלטה ,כגרן אלד של פריזריך·
1

 -אפילר

בי צ ש ,ה :איבר שלילי מכל רכל .דאז רבה ,הוא יגע ומצא מעין היתר
על-פי רוח ישראל  -ל "אדם העליון" של ניצשן ,.,אלא ש.בזטה הוא להרכיב תדרה;
אריסטוקרטית זר בתרות ה חב ו ה" .אדם עליון" כתכלית הכל ,בבחינת כל'
העולם כרלר לא נברא אלא כשבילד  -ואחד-העם מצא ס,מרכין לכן במאמר שר·
 ,,אלעזר )ברברת  ",ע"ב ; שבת ',ל (:ב"ע "כל העולם כרלר לא נברא אלא בשביל;
זה"  - ,2ב·רדאי רברדאי ; אבל לא "האדם העליון" עם "החפץ אל הנח" ,כי-אם
"תגבורת הנח המוסרי ,כבישת היצר הבהמי ,בקשת האמת והצדק במחשבה~

ובמעשה ומלחמת עולם נגד השקר
 1עייז
ישראל' /םאםר

.הנהנים

והעם';,

ראשדז ,םש)· ע·

.כהז

ךהרשע n

)"שנרי ערכין" ,עפ",ן ח"ב ,ע• סך("

ונניא" »עפ"ד (,א"ח וביהוד נ"םלואים לאםת

םאר ··r

:אותר "האדם בפועל" של הרמב"ם ,שהוא תכלית המין האנושי ,רכבל-זאת "במקרם
'שהקריטריון האישי שלו מתנגד אל החברתי מחריב הוא להשתעבד לזה ה אחוון,
כי כל מה שתוסיף החברה להשתלם רכז' ·תגדל גם האפשרות להתהוות השלם

•:ניתר תדירות ובמספר יר·תר גזול" )"שלטון השכל" ,שם .ח"ה ע (. 11
1

"כלזמר  :אפשר יהיה לגזל בעולם חבורה מ צר מ צ מ ה של גזולים רטובים".

לפיכן שאלת השאלות של אחז-העם היא לא שאלת עם ישראל .אר כמר
·שהוא קרוא לזה" ,ה מ רן בית ישר.אל" ,אלא שאלת קירם הא מ רב ה הישראלית
.כנרשא·ת האיזיאל של ה צ ז ק ה מר חלט -,ש "איבר משועבד כלל לתרעלת
ה דב ים" ו"אינו סובל כל הגבלה מצד תועלת ה ו ב ים" מדגיש אחז-העם )הוספה

ל"שנוי ערכיך" ,שם ,ח"ב ,ע• ךך( ,ה"ןךחני המוחלט"" ,מקרר כל ישרת רוחנית
"של הרנ"ק צמצם כאן את ארור העליון ,האין-סופי ,והיה ל"צןק מוחלט  ; nהוא יון

,n

~ממרומי האצילות לעולם הבריאה והעשיה .אלא שגם כאן סדו אצילותו אתו· ,זכאותו

ביעל "שלטון השכל" ,שכתב ספר להדרות נבוכים ויזע כי ירעיל רק לאחד מרבבה,
.:אשר יציל את נפשו ממצוקותיה ,כן מבקש אחז-העם בעולם הבריאה והעשיה

"שלו "את האחד האחוז ממאן ,.,בלי שים לב לצ"ט חלקים של המון בית-ישראל"
 jמלואים ל"אמת מארץ-ישראל" ,מאמר ראשון .עפ 0ה ח  0א ,ע•  (.55רגם ל"אחד
:א.חוז ממאה" זה הוא כאילו קורא מדי פעם בפעם " :לא זה הדרן!"

(. 55
ב.

 2אחד·העם איבד םצייז א; :את םקדם הםאםר נת 5םדד ד 5א את שם אומרד ,אב' ושרך·

המאסר םעיד עליו ,שכונתו לסאםוו של ,.

אלעזר ,ונעצם

הסאסר הזה שנתלסוד נא

איז

 5הרכיח א 5א את ערכה הנדו 5ש ' 5ו א ת שם י ם ,רר' א 5עזו דווש את הססוא •כ .זה כ?
האדם" )קרחות ,ב"• (,נ"י שבא אחו• .סר1ן ובו :הכו כשעזכ את האוחים •רא ואת םצותיויי
שמוו"

. -אסר הקנ"ה :

של המאסר

הוא :

כל העולם כולו לא נבוא אלא בשביל זה" ,ו 5פי

כל הערום כווו לא נברא אלא נשכיל

פשוסו פירושו

ו כ ו זה ,בםו שספרש רש"י את הפסוק;

בקוה 5ת ,ווא כםו ·~הוא מפרש נת 5םוד נוגדת ,כנראה נקשר עם הסאםו ש 5ו' ח 5בו אםר רב.

חוכא ,שלפני חםאםו הזה )"אםר ו' הונו אםר וכ הונא :
ונויו

בשסעיו ,שנאסר סוף דנו הכל נשםע את חא 5הים

כ5

אך ם

שיש בו

יראת שמים;

ירא '"(,וגד נעדר ששני חסאםרי:ם

אינם קשורים זה בזה ,נםו שאנו רואים נסםכח שבח .שםאםוו שו ו' א 5עזו ושאר חםאםוי:ם

הקשורים בו םרבאים וחוו .נוי סאסוו שו ד' חונו נשם וב הונא.

ואפי 5ו אם נפוש א:ת

המאסר  5פי פירושו ש 5רש"י בםסכת ברכות איז ·העיקר כאז האדם .א 5א יראת השסים שבר.

אםנם

יש

סאםריס

אחרים

המקום חזה אינו מוכיח Jז 5יד.

ואחרונים

7

נת 5םדד

ובסורשים,

שע5

פיהם

יש

להוכיח

רעיוז

זח,

אב"

י צ י ו ה

ועשיה

הירצו רואה ביצירתו תכלית הכל.

·חשבון של תועלת .שכר יצירה
מיצירת השירה והאמנות.

 -יצירה.

הוא חפשי לגבי היצירה שלו מכל

ויצירת המחשבה אינה פחותה בזה

ואדרבה ,הנאתה כאילו היא הנאה טהורה ביותר ,מכיןו

שהיא ,המופשטת ביותר ,היא גם הצרופה ביותר ,הוחזקה ביותר מן הגשמי.

 .בקראנו את דבריו של אחד-העם אנו עדים לא אחת להנאה זו של היצירה
.המחשביתית ,הרוחנית.

הוא

אף

אין דרכו לאמור

פשוט :

ב' פעמים ב' הוא

.ראבע.ה ,אלא דרכו לטייל ארוכות וקצרו·ת ולהוכיח מן הפילוסופיה ,ההיסטוריה
:דנו' ,כי  -ב' פעמים ב' ,הוא ארבעה .לא אחת החידוש הוא במשל ,בהארת הצד
,עה:י.רני ,המזרשי-פילרסרפי ,של הדבר ,יותר מאשר בנמשל  -במסקנה המעשית של

הדבר .אלום אחד-העם כאילו איבר בדתן אף פעם שטר שחורר גמרו ליצירה
·המחשבתית שלד .היא כאילו אין לה תקומה בפניו כשהיא לעצמה וזקוקה היא
יתמיד לאילן זה של החיים המעשיים להתלרת בו.
אף המאמרים העיוניים ביותר של אחד-העם ,כמאמר "בשר זורח" ,או כמאמר

 ...שלטון השכל" ,נגררים אחרי שאלת החיים  :הלז נגמר ,כסוף מעשה במחשבה

אn

8

ראשונים

ד·העם

mארשר" של האדם את יסוד החיים של בבי-האדם ,ואף סוד אמונותיהם ודעותיהם

תחלו" בהרצל והציונים המדיניים ,רזה פותח בסקירה על "לפנים והיזם" ,שיש ב:זז

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

משרם סטירה לאלה ,שבניגוד לחכמים בימי הביבים ,שגנורז אחרי ארי.סטר ואמון·
כי "חוש המישוש חרפה הוא לבו" ,הם אומרים כי "הרוחניות" חרפה ה~א לנד הום·
הם המבקשים פתרונים רק לשאלת לחם לאכול ר"מקום ללון" ".עד כאן בפתיחה#
עצמו ,בשעת ·משא ומתן של הלכה ,מפסיק אחד-העם פתאום ממשבתד
'ובמאמר

ואזמר ,כי איד "האדם בפועל" של הרמב"ם דומה אל ארתה מפלצת של "החיה
הצהובה" אשר לביצשביים שלבז ".אף בעמדו לפני דמות משה איש-האלהים -
אין אח.ו-העם שוכח את המתבוללים בימינו ואת מלחמתו

במאמרו "משה" -
הכל כאילו נברא לתכלית ידועה ;

בהם"•.

לא בקומתו ובצבירנו בברא ,אלא לשמש
ועל-כן איו ל מ חש ב ה עצמ;ך תקומ:ה

את חברת בני-האדם ולהיות להם לתועלת.
אצל אבי המחשבה של דורנו העברי ,ולא זה נלבה שהוא מגביל את הספררנו
היפה עד כדי " ל ב ו ש ל.איזה תזרה נכבדה ,פסיכולוגית ,מוסרית א·ו חברתית" ,אלא
מזלזל הוא בכבוד "ח כ מי ישראל הסגורים ומסוגרים בכתלי בית-מדרשם ,כל

אחד מבקש רק לגלות נסתרז·ת במקצוע הפרטי שלו" )"תעודת השלוח" ,עפ".ד.
ח"ב ,ע'  (, 5כי התכלית הרצויה היא " :לדעת את עצמנו ,להבין את חיינו ו ל כיבן·
עתיד ך;ת י בי

בת ביב ה"

)שם ,ע' ',ד

וראה גם

עפ"ה ח"א,

ע'

•. ~(217

והוא אף גוזר אומר ,שעלינו למדד גם בעניני מחשבה את הצורן על-פי מדת היכולת
)במאמרו "צורן ויכולת"( ,והוא מצדה אותנו על מחשבה בנוסח יזרע דוקא ,להרכיב
המחשבה האירופית בתורת היהדות ,להרכיבה "ה ו כ ב ה ב יד ים ,ב כ וי ב ח·
את

ו ב ה כ רה ב ו ו רה" )"עצה טובה" ,עפ"ה ח"ב ,ע'  - (20לברור ממנה מת
שיש לנד תרעלת בך ,ואת השאר לזורת הלאה ,מחוץ למחנה ,מפני שזוהי הספודנר
"המתאימה לצרכינו בהרה בתור אנשים מישראל".
~

ג.

גשם

.

זרוח

דרכו של אחד-העם להטעים מדי פעם בפעם את

הצד

ה מ עשי

של'

מחשבותיו ולהדגיש ,כי יסדוה של שיטת הכביד שלד ,שנראית כמצומצמת ,הxו
ב חש ב ו ו הגיו בי בוזר ובהבדלה ביד האפשר זהבלתי.-אפשר. .הוא מטעים mתר
ומטעים ,כי בכזזצז את התנועה הצידנית ביצירת "מרכז לאומי-ורחבי" באת·
ישחאל ,איד זה מפבי התנה המיוחדת לענינים רוחניים ,אלא זה נא מתון ההנות·
ההגיוני לבקש בצידן את זה שנזבל למצוא בה  -תשובה על שאלת היחד.דת -
"בעוד שהחצי האחר  -התשובה על שאלת היהודים  -לא בידינו הוא רג1כ
כצירך

איבנו"".

)בהקדמה

למהדרו.ה

א'

של

עפ",ן

(.א"ח

ולא זה בלבד אלא שהוא נוטה" לא אחת אל השיטה ,הרואה ב"חפץ הקירפ

ואחרונים
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·וכאילו הוא מיחס את עצמו בפירוש על משפחה זו המחזיקה ב"כפירה המדעית
זrבושאת עליה שם דרווין" )"עב.דו-ת נתון חירות" ,שם ,שם ,ע'  (, 132ואומר ,כי
"הדרן הטבעית הכבושה לפני כל חי  :ל כ ק ש ח י י ם ב ח י י ם ו ל ע מ ו ד ע ל

 1.פ ",ש )בסוף ,,חשבון

הנפש"( .

ובכל זאת מיחס אחד-העם לצדק ערן טרבסצבדבטלי-נצחי ורואה כתעודה

לישראל "משיכת החיים המעשיים לצד הצדק המוחלט" )"כהן

·דבבאי" ,שם ,שם ,ע'  (. 184ולא זה בלב,ן שהוא אומר ,ש"מעבר לגבול השכל רהמרפת

ש"' עדו iבמלכה גדולה רשמה אמונה" ,זש"בדברים ·כאלה ,המוטלים בספק ,ה דע ר ת
ד ה מ ע ש ים י ו צ אי ם מן ה ל "tב )במאמר "דון החיים" ,שנכתב בידי אחד-העם
כיסדו לאגודת "בני משה" ,שם ,ח",ן ע'  (, 201-198אלא שבנטותו לכאורה אחרי

1

:זרמרניה שלמה של "בשר זרוח" ובאמור בפירוש ,כי "רוח בלי בשר הוא אן

צ:ל שאין בר ממש" ,הוא בנחה באותו המאמר עצמו  -ב"בשר זרוח"  -אחרי ממשלת

:הרוח ,ולך ,לרוח ,חרא מוסר בעצם את שרביט המלוכה .הרי הוא אומר )שם ,ח"ג
ע' " : (233שבי היסודות שבאדם ,הגשמי והרוחני ,יכולים לחיות באחדות שלמה,

אחדות פ ב ימית ,הבאה על-ידי ח ידו ו ו ש ל ·ה יסוד ה ו ו חבי לתוך עצם
·החיים הגשמיים ,לצרפם ולטהרם מחלאתם ,עד שהם עצמם ,ב כ ל מ ל ו אם,

ב עש ים כ חל ק מ ח יי ה ר ו ח .על-ידי האחדות הזאת אי ן הר ו ח יור,.ן אלא
:יז ב ש ר ע ו ל ה ,כי יאצל ה ר ו ח מ ק ד ו ש ת ו ע ל י ".ו והוא הדבר באותם החיים

ש·ל הפרט בעד הכלל ,התופסים מקום מרכזי כמשבתו של אחד-העם )ראה הקדמתו
למהדורה א' של עפ",ן ח"א ,ע' " _; Xלא זה הדרך" ,מאמר ',א עפ",ן ח"א,

" ;7-3 '1tד"ר פיבסקר ומחברתו" ,שם ,ע' " 180האדם באוהל" ,שם ,ע ;91 ,ניחרד
ב·מאמר·ו "משן" שם ,ח"ג ,ע'  (. 216-214אמנם לפי דבריו ,חשובים הם לו כאמצעי
אל התכלית וכדרך אל המטר.ה; אבל ה  r1בה היתר.ה הנודעת ממנו אליהם מראה לנו,

כי הם לו יותר מאמצעי ומדרך ,והם לו מעין מטרה בפני עצמה ותכלית

נ:פני עצמה.

דובר זה אנו רואים גם ביחסו של אחד-העם לשאלות מעשירת שזנות .הוא

בלחם •תמיד לכך ,כי הישוב בארץ-ישראל יהיה ישוב ממש וכל הגבינים הנבנים בו

י>rהיר בביבים ממש ,שאפשר להשכין בהם לא "רוחות" ,אלא בבי-אדם בריאים ושלמים.
הוא גם מקפיד מאד על הסדר ההגיוני של הדברים ,על המוקדם ומאוחר שבהם.

אזלם יש שהוא יוצא מגדרן ,ברקע את קליפת הממשיות ,והרוח יוצא לשוט חפשי
~:עולם ,להודיע ברבים ,כי "יסדו בית-מדרש אחד גדול בארץ-ישראל לחכמה או

11)-

אחד·חעם

ראשונים

לאומנות ,יסוד אקדמיה אחת שם ללשון רספרר·ת ;י;1יא מפעל לאומי גדדל .ונשגב"
המקרב אותנו למסותנו

יותר

)"תחית הרוח" ,עפ",ן ח"נ ,ע'

מ מאה ק ו ל ו ני ר ת ש ל

ה;אומה ,אלא מבקש "תןן

ע ו ב די  -אד מ ·'"ה

ניסרו קיים זה ·ורוצה ·חרא להטיל אותר עלינ·ו ,ואף ורצה לעשרת אותר אמצעי "לחיזוק

התנודדות זו ביו גשם רווח אנו רואים במשנתו של אחד-העם גם 'במונן אחר~.
"נקדוש  -אומר אחד-העם נ"פר.ורים" )"נין קודש לחדל" ,שם ,ח"א ,ע' - ( 138

,הרוח הלאומי בלב העם" ,וקל וחרמו יש בידר" :הלשון ברצדה רנתפתחה על·ידי רוח
העם" ר"כח הפועל ננפעל " ,nהנה בהכרח שיש בכל לשרן מסגולות הרוח הלאומי,
·זוזעל ידו נוצרה ,ועל-כן ,אף-על-פי שאיו נידינו להראות איזו ·הן הסגולות האלה

ושרב איו מורידים אותה גם אם תרבה נחר.

אלא ע ו שי ם ל ה ·ת ו ו א ח ו חדש" ,וחרא מביא ראיות לכן ~מספרי הקודש,

בלשןו ,ברור לנו בכל-זאת ,שהשמוש בלשון הלאומית מקרנת את הלבנות אל הרוח
זזלאומי• .ואם הלשון כן ,המוסר על אחת כמה וכמה" .על אחת כמה וכמה ז

·הנכתבים עד היום ·לצוני קדושה על קלף• ,ומבקשים ומוצאים נהם בכל דרו
תרנן אחו ,בלבד להשאיר אותם במעלת קדושתם ,רנן לא הונה גם העם ,ננסיה:

ניתמיה ~"! ובלשונו של אחדהעם עצמו נאותר עניו של "·תרד" ו"צורה" יש כאך

הטבעית שלו" ,להתנגד לחכמיו ,אשו מלאר את חביתו ייי חדש מגפן בנויה.
כהומב"ם וסיע.תן ,ולא במבע גם מלהקדישם ולהעריצם; אבל ·הקראים

·ל·התרים ולומר :

ודומיהם ..
-

אשו נועזו לשלוח י.דם ב חבי ת י ולשגרת פניה לפי ואות עיניהם,

"ילע.גר להם המלעיגים על שמירת ה חבית כאות נפשם - ,התולדות שיצאו

אותם;·

מ.:שמירת ה יין אנות ומספחות על פניהם".

הרחיק בכל תוקף ,אף-על-פי שהונו להלל לפניו את ייבם ,כי הוא היין הישן,

ה מ ש דמו ,שלא חלד נו ירים".

 -תרנן רוחני - ,שהוא יהיה היסדו הקיים של האומ:ד.

'/1כן חרא רואה את ה מ ר ס ו ה ל א רמי  -במאמר "המוסר הלאומי" ,עפ",ן ח"נ -
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ועל זה יש בוראי להוסיף ,שאם נקודש נכללי

הדבר כן ,בקדשי אי מ ה על אחת כמה וכמה.

של הצורה ממרת הערך של התוכן.

.ד

כאן ודאי שמרונה מדת הערך·

כפירה

ואמונה

כמתנגד של כל התבוללות ושל כל

אחד-העם ידוע ככופר בענודה זרה :
,.,,חקרי של התבטלו·ת" כלפי עמים אחרים .אולם יש ונראה הוא לנר כאילו קרוב
חרא גם לכפירה בכל  -בכל הערכים הקיימים של האומה הישראלית .לא זה
.בלנן; שמניח חרא יסרו גדול של אמונת ישראל ,כיסוד היחרד האלהי ,ואיבר מכנים
.אותר ליםרד·רת עולמו  ,1אלא שהוא היה ,כמד.ומני ,הראשון בםפררתנר ,שהכנים

כי כל תזכך ורחבי הוא דבר הנע ונד מאומה

לחבותו" והגנרלים הרוחניים שביד א·ומה לאר·מה הם ניחרד גנרלים של .הנעה ,היינו-
של צו ו ה .נימינו ,למשל ,כל הספרים בתבן להתרגם 1אבל כל האומר ,שמתרגם הוא
פסוק כ צ .ן ו ת ,ו .הרי .rה בדאי .לפי זה ,הלשון היא הדבר הקד נע נידתו את פרצוף

פניה של אומה והיא השומרת בירתו על צןןת•פרצדף זן• .ומעלה .יתרה ללשןן ,שע  uי

הוחנה והעמקה אפשר להכניס ב חבית זו כל יין שבעולם ועל הכל תטבע את:
חותמה המיוח.ד

 1עס סיום טאטרי זה פרסם א nו·חעם נ"חש 5ח )אב תר"ע< את טאםור .ע 5שתי

רבכל r-את אחד-העם איבר מסתפק ב"כלי" זה ,הקיים רעדמה של'

1ה:סעפים" ,שנו עשה את היחוו חא 5חי יסדר  5םזסר היחוות :טח שם מופשט 5" ,א תעשה ,,
lח

 1ועיוז

אנו

טוצאים

כנר

אצ5

חרנ"ק,

בטרנח"ז,

עם חועיזז ש 5ו ע· 5דנר חסיטז חרזחני זעם וברי חרטנ"ז בםעטז

שם

:

א5

"נוודת דבריי

חוןחני ,אן

יחיד

ח מ עש ים

!!אטצעזת

כ"ן,

א5

ע"נ :

ה 5שוז

-

)ש5

ב ע צ ט ם

קיו ש,

ןחאברים 5 ,טציאזת

תשטישי

שער

אותו

טצזזת רכזת ,וא 5ח חם דבריו

.חןמב"ז( ,שאוח חמצןןת כן 5ם מרמזים ,מעירים ןטשכי 5ים את ח 5כ

מאזרע שחןא סיטז  5עד ראשי
חא 5ו

ש5

סוף

',ו

שקשך

קדושה

אינז

ע5

היינן,

חטצא חרזחני ןסדוי הרוחני בעז 5ם .ן 5זח·

סיטני

החיצוני.

ןחכח

נזרקי , j

תשטישי

ב בי ח ,אחד שנתקדשן נפח ןבטעשח ,עש תה

חדזחני

אטרד

טצוח

הבאים

חחבםים

נזרקיז,

ע"ח

טז

פנימיות

הנפש,

עייז םנ 5ח"' ,י

חכזןכח  5חם,

ש חפצי

חתן ו ח א י ת ם ק י ד ש ,חיינו ,ס•יםז  5רזחנ•·

עזטד קיים ,ןצןתח בחןזק חשטירח בחם רבמשטשיחז ,ןחזחידח ,ש 5א  5תתם  5הפסו נבזה;· ,א"כ

 5חתע 5רת )סרו חשו יפה ,חיינו ,חןואתח בצירו התברכיי ,נכבד וידוע  5חכטים( ןכז"'.

·פ·ס 5ןכ 5תטזנח" ,אף כאז טזפשט ,וא אני ן 5א אתה ,אינזאיסטוס
~

הצדק חטוח 5ט.

או 5ס יסןך זה  5א נא גס חןא א 5א  5שטש בסיס  5פס י כ\  5ן ב י ח ח 'א "\

כם  ,ת ,הגרסה 5 ,פ• השקפתו ש 5אהד·חעם ,נועזת

:ם ן חשי ת.

ישו אן

5

הפןן ,א א

-

טדת

ונטרדת,

א 5זח שא•ז ,,

כ 5צררת

דרך אגב  :השקפה זו ע 5חאוטח ותורתח חתנ 5ג 5ח ט"ירזש 5יtנ" ש 5ט ב ו  5ס זן !,

חטדניש את אי קביעת חצזרה באסזנת היהדות \הרחקת התמוכות ןחפסי 5ים םטנח ,דרך .י 5ד•
;רוחי" ש 5פי ב ס )"חדת חישרא 5ית  5א ש 5חח ירח כחיסזדזת ח ו ו חב ם ,,ר הם חש כ ם,,

?תארם בטחונה ן 5קבוע ע 5יחם צדדה סתטדת"( ,עד סטן  5כ סקי ז ,שאצ 5ז אבו טןצאיס כטעט
:וcת הנוסחה ש 5אחד·חעם 5• :א כאסזנת א 5אחד ,אשר נתז

חםחוקק  5עטו ,עשה

·נם עםים דנים חיו ם 5נד בני·ישדא 5אשד חאםינר כא 5אחד ,אד כ חסיון

נפ 5או,n

כ'

כי

צ 5ם

,,תם ר נ ח ן פס  ,5בזה נתז א 5הי אטת" )חשדה דברי אחד·חעם ב"ע 5שתי הסעפים"" :א 5ר
:אנ  5פנ' אןתן נוי שביקש  55םןן כ 5חתןרח כז 5ח כשחרא עוסו  5)1דג 5אחת ,חייתי אןםר  5ו:

1'1
1

א

1Z

n

ד·חעם

לתוכה אותה "כפירה מעדית" של י ו ם

ראשונים

ותלמידיו ,כי "הפחד והבהלה מפנ""'

לפשע אחרים"" .כין.ןע ,קלו אלחים זה הוא הראיה המכיויעה ל"צןק המוחךט
שהשתמש בה בעל "הצ·ררי המ,וחלט"  - lארם איד זה קלו אלחים בדברו ללב ·האדם
צדק מ ו חל ט ·מנין!(", ,ובאין ל·ה ·למשיכה זר כל תקוה לנצחון שלם על י·תר רכ.חות
המושכים את החברה האנושית לצדדים אחרים ,לכן לא יהיה לה ,וממילא גם לבעליה.
קץ ותכלה עד עולם" )"כהן ונביא" ,עפ",ן ח"א ,ע(. 184 -

,u

המקוים הרעים המתרחשים בעולם" הם "שהביאו ואשרנה את האדם לדכ.יו א:ת
בורא'ו' )עפ",ן ח"א; ע'  (. 152אמנם הוא אינו מ,ןציא ·מכאך ארתה מסקנה הגי·ונית
שמוציא בי רד א ר בספרו "השקרים המוסכמים' /בדברו על "השקר האלוהי'/
אבל גם אינו מתקומם בפני השקפה הנותנת מקרם למסקנה כזו של בוודאו; כמר
שהתקוממו בפניה לא רק מאמינים ,אלא גם חוקרים רבים  .,1ואף מדגיש הוא את

בדרן כלל נוטה אחד-העם לפילוסופיה .הנסיונ·ות של האנגלים ,ולפילוסופיה

אמתירתה של השקפה ז·ו )"בראיות ב רו רות הוכיחו ן,ןן ידם ותלמידיו '"(.רכו יוש
שהוא מנסה להרוס נכחה של השקפה טבעית זר גם את יסוד הצדק  -היסוד
ה חברתי של היהדן.ת ,הבא אצלו במקומו של היסוד ה דתי ,כי יש שהוא כופר

הפסיכולוגית-חברתית של חכמי-צרפת ,הרואה את העולם כשלשלת של עילות

ועלולים ,בלי ·תחלה ותכלה· .לפי התורה שקבל בבית-מדרש זה אין ר ·י ח י ת רה

לאדם ,אלא "במע·מקי לב כל אחד מאישי החברה יושבים אלפי היפנוטיזורים ,נסתרים,

ביסוד המוסר בכלל ,שאיד לו בעיניו ערן החלטי ,אלא ערן יחסי ,ובפירוש הוא אומר,
כי "הקול הפנימי ,שאנו קוראים בעברית  :מוסר כליות או הכאת הלב ,ואוהביי
אינו באמת אלא

הפלאות יקראו לו :קול אלחים המתהלך בלב האדם- ,
שהיטיבו לבאר אדם סמי ת והבאים אחריו  -הד קי ל

-

המצרים עליו בחזקה  :כן וכן ·תהיינה דעותיך ,כן יוכן מעשיך!" )שם ,שם ,ע'

כמו·

ב יחוס ·ו ל פשעי אחרים" )"מדת הזיד ומדת הרחמים' /שם ,ח"א 'ע(. 141 ,
מעיד זה אבר מוצאים במאמרו של אחד.-העם "שתי ושרירת' /שבר הוא מחליט·
ואומר ,כי "כשאבר שומעים בני-אזם מדברים גבוהה על-אר.רות "ההכרה הפנימית"
שבלבם ,אשר לפיה יוציאו משפט על אמת ושקר ,טוב ורע ,יופי וכערר  -ירע
לנר צדקה לחשוב אז ,שאם היינו יכולים לנתח את ההכרה הזאת ולמצוא את.
ה י ס י ד ר ת שהורכבה מהם ,לא היינו מוצאים בה על הרוב אלא מצורת שר;ות.

ואף קורא וצועק מ ב ה מת לבר וכאחד מנביאי-האמת שלבו הוא מ ב בא לדום רע,
שיכריח עם ואדם לעשר·ת תשרנה ,ונשם אלהי ישראל הוא קרוא כמוהם כלשרבם

של היפנוטיזררים שרבים מזמנים שרבים ,שעל-ידי הסתבכות סברת שדנות בחי-י
החברה בזרמנו יחד כבפשרת בני-האדם הללו ולבשר צורת האני שלהם" )עפ"ה

)בסוף מאמרו "(:השמ"

"והעולה על רוחכם היה לא תהיה ,אשר אתם אומרים נהיה כגוים  -חי אבי,
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ויסוד רעוע כזה ,שאין לו ערן החלטי בחיי בני-האדם ,עושה אחד-העם נסי-ם
לחיים הלאומיים שלבן ,שהוא מעמיד אותם על ה"מןסר הלאומי' '.ולא זה בלבד,
אלא שהוא וראה כאן את תעודתנו  -ארתה התעודה של "משיכת החיים

המעשיים לצד הצדק המוחלט" )איד אפשר לדבר על צדק מ ו חלט בשעה "שקול

אלחים המתהלך בלב האדם" הוא רק מין בת-קול :
לא תעשה· לך פסל זבל המזכה
הזצ•א

אח

חמםiוכח

של

 -זז היא כל התורה כז  5ה ,זא•רך פירזשא חזא"( ,אב 5

א nר·חעם

ניחם

לנ 1רםר

של

האומה

אם לא ב יד ח ז ק ה אמלוך עליכם".

רעל-פי דרכו וזרן בטריו הפילוסופי-מדעי הוא מ א מ י ז לראות בזה ה כ ר ח

,,.

היסטד"רי .2

הד קול האדם עצמו ניחרםר

ולא

קשר

אח

ועיר;

הצדiו

חזא ויא
ברעיון

ה .ה ג י ו ז ו ר ו מ נ ט י ו ת

סדרן גדול הוא אחד-העם ותורתו היא לכאורה כולה תורת ה ה ת פ ת ח ו ת -

זר הבנויה על יסודות של מדעי הטבע וחוק היא מעין חוקי הטבע - ,כמו שהוא

ח 'חזר האלה' אז אחוזת אלה ים של ח •חרזת.
 1עו·רבר

הת'  ttקפרת השונות

'? tt

החקירה החדשה

א~·,ב 5ה

זר ,ו-אח

 und soziales Lebe:: bei den Naturvolker11סאת H. Visscher
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ואין ר ו חבי מיוחד לעם ,השומר עיליו ואינו נותן לו למות ·ולהכחד מן הע.ןלם .יואחד-
העם הוא המיסד את ממשלת "הרוח" אצלנו ומדבר אלינו על-דבר "חיזוק
ה א מ ו ב ה והתעוררות הרצון ב כ ח ה אהב ה ו ה ח מד ה א ל ה ת כ ל י ת" )"לא
זה הדרן" ,מאמר א  1עפ",ן ח"א ,ע'  (4ועל.-דבר "רעיונות היסטוריים ה נו צצים
פתאום ,כ מ ו מ אליהם ,כ ש ה שעה צרי כ ה ל ",כ )שם ,שם ,ע (.9 -כי
כשהשעה צריכה לכך יש שאחד-העם הוא כמתיאש מן החקירה ומן הפילוסופיה
וחרא מרגיש ויודע ,שיותר משהם עזר לו הם כ נגדו ,אז יש שהוא כשוכח את
המדע והחכמה ,ואף את החברה ,חוקיה ומנהגיה ,ואחד כנגד הכל הוא עומד ובלחם,

עצמו

ה אדם

ואחרונים

1.3

ראה םרף מאמרו יי"חקןד זהתבו  5לות" ,עפ"ד ,ח' א ,ע'
1

.117

.....,.,
\!
1

ראשונים
אחד·חעם

1<1

נואה לנד גם כ"איש שבדלו הגידן" ,תדאו-כנוד שהוא מעטו נד את שמד של גנזו-
התווה דגנדו-העם החביב עליז נידתו ,את שמד של ה ו מ ב" ם )עפ"ה ח"א ,ע' (. 160
אזלם לא זה בלבה שיש שהוא יוצא חדץ ל"שיטה" רמזנו דברי ב ב דאה ד א מ דב ה
 ראה למעלה ,נפרק הקדדם - ,אלא שנואה נו ידח עם הסדר של ההתפתחותדההגידן גם סדר אחו

-

ידמבסי

ד א ·י פ ס י מ י.

האדפסימידת.

כי האמרנה במציאות הטוב דהאילדזיה של "הכל עשה יפה בעתו"

ז"נסדנ העולם נזוז"

"נטיח להת.חכמדת יתרה בכל הדברים ,המעידה על ענידת דעת דחדסר הגירן ישר

n

)"האדם באוהל" ,שם ,שם ,ע·  (. 91דכדוך כלל הוא "עם שפרחה נשמתו מתדר לנר
ונכנסה כדלה לדברים שנכתב" )"תדרה שבלב" ,שם ,שם ,ע. (, 93 ,ן"מלנ חדלה כזה
אן לשדא נבקש התעוורות עצמית ותנועה חזקה באיזה עניך שלא מן הכתב .ההגידן,

הנסירן ,השכל הבריא ,הרגש המוסרי  -בדלם ק.צרי-יד הם למשכו אחריהם ולהוליכו
נדרן חדשה לאיז·ר מטרה חפשית" )שם ,שם ,ע' (.96

כנו הדו.ה אדנתד הפילוסוף האמריקאי א מ ו סין ,כי יפזז הודמנטיד·ת היא

עד כאן נהזה.

·ונעבר ז

חיי העבר הוחזק נראים בעיני אח.ד-העם כחיים

של הפרט נעז הצלחת הכלל ,עד כי "כל איש ישראל הוא בעיניה )בעיני התורה(

 -מוצאת את שוברה בצדה ב מ צ יאי ת המרה רבוע

רק אבר אחז מ עם ישראל והטוב אשר ישיג את הכלל הוא השכר למעשי הפרט"

ה ה כ ו ח י והיא מעבירה את נחלתה מן ההרה אל העבר' במקדם שאין הרע ממשי

)"לא זה הדרן" ,מאמר ',א שם ,שם ,ע (. 4 ,אמנם רגע אחד מפקפק אחד-העם

כל-כן דאינו מדרגש כל-כן ואפשר למחקר מן העלום דלואדתד כאילו אינו.
אם נכדן הרעיון הזה ,יש קשר נין רדמנטי·ות כלפי העבר .ןניז א·דפטימיות

יכלפי העתי.ד

ואכן באחז-העם אבד רואים א  .Mשתי הקצדדת האלה גם יח,ד את

הרדמנטידת כלפי העבר ואת האופטימיות כלפי ·העתיד

 -יחד עם ראיה חדה

וחריפה ,ראיה של ב ק ד ו ת ה ג י י בי ת י ש כ ל י ת ביחס להדה •1
למה כנסת ישראל דרמה בעיני אחז-העם נשעה זדז  -ל "אברים מדולדלים",
המפרכסים" ,בלי רצןד אדיר ואחזרת שלמה" )"אמת מארץ-ישראל" ,מאמר א  iעפ"ה
ח"א ,ע  (, 29ל"עצמדת יבשות אשר לא תחיינה עד כי תבדא בהן הודח" )"הנהנים
",נl:עה שם ,שם ,ע'  (. 19עם זה גזלו רובו "מחסדריד הפנימיים" דהדא בעל
1

"תכונות אנדשידת נשחתדת הממודרת את חייד" ,חסרים ניחדר "אחזרת ·וסדרים
ינבל דרכיו ובכל ~מעשיר"" ,רגש כללי רעבדתדת חברתי.דת חזקות" ,הוא קשה-ערוף

דמלא "מרי נגד גדדליד ומנהיגיו"" ,האהבה העצמית מושלת באישי העם במזה
בדואה" ,זכך "אהבת ההתראות וההתגאות ,המכסה תחתיה שפלדת פנימי·ת" ,וכמד כ i
 1אדו• יחיה זה סז ·חענ•ז 'צייז ,שכך

•שרא. •5חיי חרה  5א ה•ר  5ו  5ישרא5
הרעה והרשעה ש ב חרה.

מעו!:. 5

רואה

אחד-חנום

נם

את

םגער

שו

נום

ז:מיר ה•ח שררי בצער ןס 5א ננוס ןתסרזר•ם נוו

אנ 5תסיר ה•ה ס 5א עם זה תקןןת סזהירות ואסונה עסוקה כנצחו;

הםרב רהצךק  5עת ·י ,רסמרנ•ם  5תקרתר ןאמרנתר היה מבקש ומוצא תםיו בחז•רנות ה עבי·

שבהם ראה מהרהור•  5בו ועט 5 5קשסם בנ 5מיני קשרס•ם ,בשג• 5 5עשזתם סע•ז "אספק 5ר•א

ש' העתיר"; אפ• 5ו ה 5שוז חענר•ת 5 ,נזשו ש 5רוח ישרא ,5איז נח "חוה" ,א 5א "עכר" ו"עת•ד"
ב 5בו.

ו 5חנם נח 5קו הדעות ןנתרחקן  5קצזות בנוגע  5תנונתו היסודית ש 5רוח עטנו :אם היא

ארפט•ט•סטום אז פס•מ•סמזס.

י

ואחרונים
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.והאופטים•סםזס
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-

באטת זה וזה •ש בן ,א 5א שהפסימיסמזס שבז מת•חס א 5החזה,

א' ה עת ·י,

כד היו הנביאים ,וכד הוא גם עם הנביאים'' •מ',' c),,ה עפ"ד,

"אם נאמת הגיע נזמן מן הזמנים רגש האהבה הלאומית למדרגה כזר בלב עמנו

נכלל ,אד לא היה זה אלא אידיאל מוסרי בלב חלקן היותר בכנד" ,דהרא אזמר
כי זאת "קשה להגיד בבירור" ,אבל דבר זה נראה נודר לן ,כי א.חר החורבן הראשון,
"כשהצלחת הכלל לא יכלה עדר להלהיב ולרומם את הלב ,זכר פתאום האיש הפרסי,
כי מלנד חיי הכלל יש עוד חיים מיוחדים לד עצמו זכי גם בחייו אלה הוא חפץ עונג
·מזה שאחד-העם זכר כאן את "האיש הפרטי" ,שנדדע

ןאןשך ) nשם ,שם ,ע- (5 ,
לד פ תא רם כי מלנד חיי הכלל יש עוד חיים מיוחדים לד לעצמן ,כאילו יש להוציא
מסקנה ,שאחז-העם התגבר בסוף על פקפוקן דודאה בסוף ,כי "הגיע רגש האהבה

הלאומית למדרגה כזד בלב עמנו נכלל" נימי הבית הראשון .זכך נודר לאחדהעם,
כי "תמיד חיה מלא עם זה תקוות מזהירות ואמונה עמוקה ננצחרן חטוב והצדק

לעתיד" ",השמ") עפ",ן ח"ג ,ע (, 221 ,ד"השאיפה הפנימית להתגשמות האידיאל
הנבואי לא עזבה את עמנו" )שם ,שם( .ואשר לעתי.ן  -מאמיד אחד-העם ,שעתיד
הצדק לשנת לכסא ולמלון  -על כל פנים בגבול ישראל  -ועתיד עם זה לחידת
ל"נרשא תמידי מיוחד" של ועירן הצדק המוחלט  -כמר שהיה לפנים ,לפי דעת
אחז-העם  -ועתיד הוא למשדך את החיים המעשיים לצד הצדק המוחלט חזה,
אמנם "בלי אפשרות להגיע בזמן מן הזמנים ·לנצחדן שלם" )"כהן ·ונביא" ,ע.פ",ן ח"א
ע (, 184 ,וכן "איד ה"נבדאה" מסתלקת אלא לזמן ,ואחר-כן היא חוזרת ותוקפת את
בדשאה ומושלת בו נעל כוחו" )משה" ,עפ",ן ח"ג ,ע - (22 ,ד"נרשא" זה אינו
אלא "העם הנבואי"".
זהר הסדר ההגיוני ,סדר ה"התפתחות" מן העבר אל החוח ,דמן ההרה אל ·העתיד
בתורתו של אחד-העם.

הבה ביחס להדה אותם פסוקי התוכחה הקשים " :ארץ כי תחוב ,והעם עודנו
מלא חיים ונח - ,יקומו לה .זרובבל ,עזרא ובחמיה .והעם אחריהם דישונו ·דיבבm

~ ד
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רא·~ר;ים

אחד~ח·~-.ם

~ו ה ע ם כי יחוב .מי יקום לו ומאיד יבוא עזרו?" אולם רוח הקודש .שהיא

שנית ;
כאילו שררה על אחז-העם על כ ו ח ו ,אומרת :

1

11

לכבדת ויכניע ה ו ב ה רוחות.

ואחרונים

שרעיון

כזה

ישעבד

בלבד

הוכה

כל העם אינם "עניים אנשי רוח" ,שרעיון ומחשבה

בלבד על-דבר חיים אמתיים וטבעיים יהיר נטל של תחיה על לבותיהם דיעדררר את

"אראנד ולא ע ת ה ,אשררנו ולא ק ו ו "".ב
ו.

זלפtודח בריחים רבים ,אבל אי-אפשר,

17

רצונם לפעולה ; ה מ יד העם ,כילדים קטנים ,ש ו ר ח ם לא התפתח ער.ד צריכים
לדברים של ממש ר טעם איבר אצלם כ ע י קו ,לפיכן ,אזמר אחד-העם" ,חבר

מ ע גל ה ק ס מי ם

·תעודת ישראל נהירה דברורה לפני אחד-העם .העתיד של עם ישראל הריהו
"מחריב המציאות" ,אבל אי-אפשר לו לאחד-העם להעלים עיד מן ההרה הכור דאי-

_"נהנים" נחרץ גם לחבת-ציוד בארץ-ישראל ובחוץ-לארץ" ,כי "כל ועירן חדש ,בין

דתי ,ביד מוסרי ,אר חברתי ,לא יקדם ולא יהיה בלעדי חבר "נהנים" אשר יקדישו

אפשר שלא לראות איו אנו הולכים "הלוך וכלים הלוך ודלים" לא דק במובן המוסרי-

לו חייהם דיעבדוהד בכל נפשם ובכל מאדם" )"הנהנים והעם" ,שם ,שם ,ע(, 18 ,

 -ובכן איזה הדרן אל התכלית ? מצד אחד

והאנשים ·האלה .מהמעטים ששתלם הקדוש ברדן הוא בכל דדו רדדו ,בעלי לב ער לכל

ברור הדבר ,כי "איד רעיון חי ,אידיאל לאומי גדול יכול להבראות בגדלה ,בזמן

דבר טוב ומרעיל ,שברעיון רוח בלבד אפשר להחיותם ולהעמידם ע.ל רגליהם ,הם

רוחני· ,אלא גם במובן החברתי-לאומי

שכחדת העם ,שנעקוד ממקום גדולם הטבעי ,צרורים ומונחים במסתרים ,ואיד להם

יהיו הראשונים שיבואר לעבוד על הרי ציוד ויגשרו את הגשר ביד הנא והתם,

יכולת לצאת למרחב ולהתפתח בדרך ישרה" )"אמת מארץ-ישראל" ,מאמר שני,

כי על ידיהם יתגדל ויתרחב ממשל·ת הרעיון ומלכותו תתפשט גם על הרבה מן

ומהצד השני אי-אפשר לברוא כלדם בארץ כל עוד שאיד ועירן

יוצא ל פ ע י ל ו ת,

עפ",ן ח"א ע,

(43

המעשיים ,בהיותם רואים באופן

מוחשי

איו

ש ו ע י יד

חי ,איד רצון ואיד אמונה ".מצד אחה כדי שתהיה תורתכן תורת חיים צריכה היא

דבאדפן כזה יתרבה פה בגולה "הפררלטרי.דן הרוחני" )"הגיעה השעה" ,מכתב ',א

לתחית הלבבות וזה אפשר רק בארץ ,ומהצד השני אי-אפשר לארץ-ישראל שתתישב

 -עפ",ן ח".ד ע  (, 72-59האנשים שלא י.דכלו עוד להסתגל

"העומר" ספר א'

1

 -איזה הדרן ? אדם חושב ~והדגה

אל הסביבה הגלותית ולחידת בגדלה ,רכל אלה יבראו "את המקדם הקבוע ל מ ו כ ז

ואת דדנו של היחי.ד שכיון

ל א ·ימי ו י חבי" והשפעת אלה תהיה גדולה גם על יתר אחיהם שבגדלה עד אשר

שפרש מדרן הרבים אין להטותו שדב אל המסלה ולעשרתו מדרס לרבים" ,והשטן

לאט:יילאט יתחיל·ר גם להם להשתתף על-כל-פנים ב ש כ ל י ל המרכז .ו"ה .ה ש ת ת פ ר _רt

הזה· ,ה"אני" של היחיד .והצבור הפרטי ,מרקד בינינו בכל אשר נעשה לעמנו ומכבה

ק ו ב ת ה ו י ח א ת ה ו ח י ק י ם ז ה מ ז ה ב מ ק ר ם י ב .ד ע י ת,

כל עוד שלא תהיה תורתנו תורת חיים

 -ובכן

דע ות כאחד-העם ייודע יי·מבין גם את ערכו של היחיד 1
1

הז א ת

תק ו ב

ובמה נלחם

רעל ידה ,ואחרי כן גם על-ידי ה ש פ ע ת ה מ ו כ ז ע ל כ ל ב ק ו ד ·ו ת ה ה י ק ף

בשטן הזחן התשובה על שאלה זד היא אמנם "תחית הלבבות עד שיתעורר הרצון"

יתחדש הרוח הלאומי בכל הלבבות ויתחזק גם

רגש האחדות

)שם ,שם( ,אבל הן מבית-מדרשו של ·\ tחד-העם למדנן ,שאיד תחיה ,ואיד רצון פה

ה לא ו·מ י ת ב "".םה ר"ד") פינסקר ומחברתו" ,עפ",ן ח"א ,ע'

את האהב.ה הלאומית בהתגלותה לעתים וחוקרת" )עפ",ן ח"א ,ע- (6 ,

 -אם-כן איו נושע? -

יתגדל לאט לאט המרכז ועל-ידי זה ·תתרנה השפעתו ,רכל שתתו.בה השפעתו יתגדל

כמטפס בהרים שאינו עושה \ tת מהלכו בכדדן אח,ד אלא צעוד אחת וחוזר

גם הוא ,ובאופן כזה תברא בארץ-ישראל "מיניאטורה אמתית של עם ישראל ,כמד

"אמת

שהיה צריך להי·דת ".עד שאיש עברי נגולח חושב לד לאושר לראות בעיניו פעם

שאיד עמנו במצבר המוסרי עתה מוכשר כל עיקר לעבודה

רצדנו לראות טופס של

נגולה )"לא זה הדרן" ,מאמר ',א "תורה שבלב" ועוד(

ש·תים ,ויש שהוא גוחן ועובר ביד צוקי הסלעים ,כן עשה כאן אחד-העם.
היא

(, 80

ובאופן כזה

הוא אומר

-

-

לארמית גדולה ,התרכזות האומה לא תצא על כן לפעולה בלי הכנה ארוכה קודמת

לה; אבל הכנה זו  - - -אפשר לה לבוא  - -מתון "חבת ציוד" עצמה - - -
מתון "חבת ציוד" הממלאה את הנפש בתור יסוד היסודות ,בתור
מ ו כ ז ה ו ו ח" )הקדמה למהדדרח א ,של עפ",ן (.א"ח

.ה ו ע י זד ב ל ב ד על-דבר שחרור וגאולה אפשר לו לשבר הרבה כבלים

אחת את "מרכז היהדות" ובשובו לביתו הוא אומר לחברו :

איש ישראל בצביונו ה.אמתי ,בין רב אד חכם או סופר ,ביד אכד או אומן או סרחו ?

 לן לארץ ישראל דתר( tהו" )שם ,שם ,ע' (. 84-83כן פותר אחד·העם את חלדם העתיד של העם ויוצר מעיד מעגל אחר,

מעגל של העברת הקסם ,לעומת מעגל הקסמים ,שדומה כאילו איד לצאת ממנו.

דיש

שהוא אפילו מנסה להוסיף ולהמשיך את חלומך" ,כי אז ,כאשר תשוב היהדות

למקווה ,ומכל ארצות פזוריהם ,גם מן המקלט היותר בטוח ,ינדנד היהודים את לבם

י .י
ו

1

עייז

"יחיד

ורבים",

עפ"ר,

ח"א:

.1uu ~7

באהבה אמתית כבגז ירושלים .של ההרה ,לא של העבר •ושל העתיד בלב,ן

-

אז

lS

אחד·העם
דאשובים

לא יצטרכו עדו לחכמים כפיבסקר ,שיעורר בלבם ועירן האבטראמבציפציה ע-לידי
חקירות שכלירת ,כי מ אל יו יתעורר ,כ תולדה מ י כ ר חת מתיך ה רגש.

כלומר ,מתוך רגש האהבה ליהדות וארצה .ואז כשיצא הרעיון הזה מן הלב ולא יהיה
ערד "יליד השכל רההגירן" בלב,ן אז לא יסרג אחור גם מפני" ,המכשולים החיצוניים",
כי-אם יבקש עצרת ותחבולות להסירם ,וכאשר יבקש כמר שראוי לבקש ,בדעת

וסבלנות הדרושה ,יברא גם היירם אשר ימצא) "".שם ,שם( ובכל-זאת בראה לו
"קברץ גלידת  -לדבר שלמעלה מן הטבע" )"מדיבת היהודים ·וצרת היהרדיבנ,
עפ",ן ח"ב ,ע (25 ,דירתו מדי הוא בזטה אחרי הטבעי דהריאלי עד כדי להאמיר
בדבר זה.

בפשות ריר ווו" .1

ואחרונים

)(1

רכמ mם הן ימבקש אחד-העם את ה אחדד ת בכל ,עד ,שהוא

מעמיד את היהדות כדלה על תרות הפרושים דרקא  ,2וכאילו לא ידע כלל את
ה ח מ ל ה ,שתרר,תנר מלאה אןתן ,ען כי יהודי בלהב ,בעל לב ןמךח ,כ שן  nל,
העמיד על הבסיס שלה את "יסודי התורה".
כמר שמדבריהם של .חכמי ימי-הביבים שלבך ,עם כל הראיות ךההרכחות שלהם,
עום כל השכלתנות והשכליות שלהם ,יש וערלה אלינו פתאום ל.הם פנימי ,מ זרחי,

כך ערלה הוא אלינו גם מדבריו של

אחד-העם 1

אבל כמוהם הוא טומן הכל ב אפר

צרבן ,מבקש בכל את המדעי.דת ואת ה"הרמוניה המוסרית...

 -ך"נךשא גחלתו בלבבו

לפני ולפנים"".

1
1

אב,

רתע".

חתימה

שמערן ב רב פ לד ב"דעת אלחים" שלו הכניס את דערתייי של אחד-
העם ב"חבת צידן" והשקפותיו על העבר והעתיד של האומה הישראלית למסגרת

הפילוסופיה הד ת י ת בישראל ,שכתב בספר ההוא את תדלדדתיה .ואכן יש כאן
מעין המשך לפילוסופיה דתית זר ,שבקשה את הדרך בין ה ק צ ו ו ת השונות ובקשה

ל.הרכיב ,אם כי אף לא תמיד "בכדנה ,רב.הכרה ברורה" ,כמו שדורש אחד-העם,
את היהדות באנושיות ,כלומר :באותם המושגים של האנושיות הנאורה בימים

ההם .כאותו פילוסוף י·הרדי גודל ,שראה בימיו את "התלמידים מתמעטים רהרלכין

ל ק צ ו ו ת" ובקש עצרת להניעם מדרך זר של הקצרות ,כך ראה גם אחד-העם,
"שהללו ד ו ח ק י ם את הקץ ומאבדים כחם ב ב ב יד שאיד לו יסו,ד והללו
די ח ים את הקץ ומאבדים כחס ב סית ירה שאיד לה גבול ,ונדמה לו שאליי אולו

םרעים הם ומתרחקים לקצורת ,בערד שהדרך הישרה מונחת באמצע" )הקדמה

למהדורה א ,של עפ",ן (.א"ח ב אמצע i -והן זאת היא אמת-המרה של
הפילוסופיה הישראלית במזרת ,ואזלי לא פחות 'מזה ברעדת ,עד שגם הגדול באלה
שבאד להדרות "כבזכים" קבע את דרכה של פילרסרפי·ה זו בראש ספרן ,באמרו
שספרו בא "להעיר איש בעל דת ,ש ה ו רגל ה ב ב פשו ו על תה ב אמי נ תו
א מ י ת ת ת ו ו ת ב ו והוא שלם בדתו ירבמדרתי.ך ועיין בחכמת ופ.ילוסופים ייידע
עניניהם ומשכר השכל האנושי להשכי·.בו במשב.בר" )דברי הרב"ם

בפתיחה ל"מדרה"( .וכמר שאחד-העם עומד "על פרשת דרכים" ,הן כך עמדו גם

!

 liו

1

 iו

הם ,יוצרי הפילוסופיה הן,תית הישראלית ,על פרשת דרכים ,עד שאחד מהגדולים
ביותר בפילוסופי זמננו ,אמר על ההגיוני-שיטתי נידתו שבפילוסופים הדתיים ההם
 -על ה"איש שנדלו הגיון"· ,לפי ההגדרה של אחד-העם - ,כי גם בד "שכנו שתי

 1מדברי הד מ ז כ ה  1בקונטרסו
2

ראה

כיחוד

במאמר.ו

"עו

שתי
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דאשרכ•ם
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ראחדזכ•ם

מיסרכן לאומה .יש לא רק זקן או צעיר ממרא ,כי אם גם דו ו ממרא ,חשבון האומה
יכול לחיות רק חשבון ה יסטו וי·

רק האומה ההיסטורית ,ה"נצחית" ,היא האומה .לא פרסים אלה ואלח ,רק
~ולא גם כלל זה וזה.

הכלל כולו.

אלא

כלל כל

תמצית

הכללים~

הכללים

כ·רלם" .הכ·ל יכול וכוללם יחד" .מושג האומה נעשה על-ידי כך .ממילא ל.מושג מפשט,

אחו-העם

נאצל ,מטפיסי.

אותר אצל הרנ"ק ,אבל גם מושג .האוז.בה שלו קרוב ל.מושג של הונ"ק ,כי אף היא

מאמר שבי

השס "אחן•העם
מתרוקנים מהר מתבנם.

ו

י

חדל זה כבר מהירת שם רחיה למושג ועיוני,

שמרת

אף אלה שצליל קולם עם הדם נשמע ל.מרחקים.

ברברת

n

הימים הכל נשכח .הקול בדם וההד חדל גם חרא לאס לאט מהד.ד אולם מושג

1
ו

הוא דבר קיים.

אף נצחי הוא המושג.

יש נו רק תמורה.

הוא משתנה ומתחלף

לפי המקום ·ו.הזמן ,פושט צורה ולובש צורה .אבל איננו אובד ואיבנו כלה.
·מ·ושג הסופר הנעלה ,אשר הלך

אשר

במרכזו

הר.וחבי,

עם שלם ,עם ·מפחו

אם

ומפורד

נדבר

מאתנו,

חרא

בלשונו,

נמצא

וגם

ברוח.

גם בחומר

המושג

על-דבר

ה"מרכז
הוא

אדם,

הרוחני"

קשר

את

של
בפשר

הוא חשב את מחשבותיה ,דאג

את דאגותיה ,היה לצבור הראשי ,המוליד חיים אליה ,מוליד אותם מלמעלה למסה,
ממעלה העבר אל מורד העתי.ד

"האומה הזאת ,זר שחשב עליה בעיקר אחד-העם ,נעשית על-ידי כן ממילא

באופן אחר ,ויש בוראי לחשוב אותו באופן אחר .אבל הוא חשב אותו כ חש בוז
הוא לא ראה את הדברים כראות איש-המדע לפרסיהם,

כי אם רא·ה אותם ב כ ל ל ו ת ם ,ראה את הדרכים ה ס ל ו ל י ם ,הבטוחים ,אשר בהם
עבר הגוי הזה ,היחידי בארץ ,ואמר להמשיך דלהאריך את הדרכים האלה ,למען

"בנחות''.

לרוב נבחרים .במעשים יש תמיד איזה צד של חומר עכור זה או אחר ; אבל
כשמרוממים את המעשים האלה ומנשאים אותם לגובה היסטורי ,הרי הם מקבלים

הרואה אותה בכללותה ,רואה ממילא רק את ההרים ,ולא את העמקים שביניהם.

העין בתקלת נ"גוש" אר ב  iה שחרא כולו ענן וערפל ,ואיד לחדור אליו .דנו אב·ו
מוצאים את אחד-העם מדבר הרבה במאמריו על נהנים ונביאים.

נעשה לו לאידיאל ,כי אם גם ה כ הן .גם בחזיון הבהובה בישראל ,שיש לדרשו עוד
בכמה פנים ,הוא .רואה

ובכל זמן.

וכן חיתה ההיסטוריה העברית לאחד-העם

הוא כאלו ירא את היחיד הזה,

ו

כולה,

"כבחוה" .הוא רואה את ההיסטוריה הזאת כמעט בלי הפסקה.

הוגל·ות

הגן.ולה,

אשר

באה

אחרי-כן,

הנבחוה ,כי כל ההיסטוריה הזאת היא
החדש

אינה

הפסקה

"התפתחות",

גם הפסקת החורבן

במהלן

בלשון

ההיסטוריה

הפדזיטיביסמוס

שבו משתמש אחד-העם.

"התפתחות" זד.

הוא לא בא אלא כ.די ' !ltלא לתת מקום לכל קפיצה בהיסטוריה.

היותו

אפשר לפעמים לבוא אל הבטיח מ דרו ·ההיסטוריה .בזמן ההתבוננות הנעלה

פונליציסטן ועסקן ,אדם הקרוב אל החיים ,היה בכל זאת תמיד ב אצל .כי צבור

מעיד זה

צבור

האומה.

בכל

האומה איכנו זה העומד לפנינו היום ,כי אם "את אשר ישבר פה עמנו עומד היום

',l

נאצלה

כמעט

כולה

היוצר הוא אצלו תמיד הכלל ,הצבור ,אבל לא כלל אחד

וצברו אח,ד כי אם כלל הצבור ,הצבור הכולל :

ו

רק את הצד הטוב ,הצד ה"נבחר" ,את חבר האנשים,

יתר מכל היה אחד-העם ירא את הקפיצה הזאת ,כי על-ידי הקפיצה ההיסטורית

את ה מ ו רד נאומה.

11

לא רק הנביא

נדמה לפעמים ,כי כל הפוזיטיניסמוס של אחד-העם לא בא אלא לשם

בחשבון-עולמו לא בשאר מקום רב ליחי.ד

i

הם פושטים אז את לבושם הגשמי ונעשים "רוחניים" כולם.

ולא דבר זה בלב,ן אלא הרואה ומשקיף ממרומים על פני נחלת העבר הגדולה,

יאריכו גם ימי האומה.

111

מעשי האומה ,המעשים בכל יום ,אף בכל היזם ההיסטורי האוו,ן אינם

המקדישים ימיהם לרעיון אח,ד שומרים עליו מכל משמר ונלחמים עליו בכל מקום

ולכן מקומו היה תמיד בין "עבר ועתי.ו" .הוא חשב את חשבון העבר .אבל
לא חשב את החשבון הזה כשהוא לעצמו .את החשבון הזה אולי צריך לחשוב
ה או מ ה ,כחשבון חיי הגוי.

רוחבית היא ,אצילית ,מפני שהיא תמציתית ,היסטורית.

ממילא צורה אחות.

קשר של קיימא עם נפש האומה ,היה לנפש מנפשה .חבורו עם האומה היה חבור
כזה ,עד שמרחו ולבו נעשו המוח והלב שלה.

אצל אחד-העם איד למצוא הוכה את "רוח ·האומה" ,שאנו מוצאים

·ואת אשר איננו פה עמנו היום".

גם הצבור היחי,ד צבור של ד.רר אח,ד יכ·רל לחיות

וההסתכלות השלוח שבחיי ג י ט ה דרש ואמר  :איך מהפכות בטבע.

דרש אחד-העם כל ימיר בהיסטוריה :
\גן;<f/ 1 ; 1ז

"אבדל רציה''.

איד מהפכה בהיסטוריה.

אבל אין כאן .כל רבדלזציה.

יש כאן תמיד

-

'

ראשונים
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אn

אין מהפכה בהיסטוריה.

ובכל-זאת יש ש"רעיונות היtסטוריים נוצצים

פתאום ,כמו מאליהם ,כשהשעה צריכה לכן" ,אומר אחד-העם.

הוא מדבר כאן

)בנוסח ה ג מ יו של קרלייל היו באים במקרם "רעיונות ההיסטוריים הנוצצים
פתאום ,כמו מאליהם"· ,וכר'  -אנשים היסטוריים" ,גבררים" ,ברשאי רעיונות גדלוים,
היסטוריים ,הנרצצים פתאום ,כמו מאליהם ,כשהשעה צוינו לכן( ,כי כשהשעה

צריכה לכן אין אצל אחד-העם "התפתחות" ,אלא יש .השקפת-עולם בת הזמן,
השקפת-העולם המדעית ,המורכבה בהשקפת-העולם ההיסטורית ,ההשקפה העתיקה

של ישראל על-דבר דרכי אלחים בעולם ,על-דבר הנח ה די נ מי השליט בבריאה.
הנח הדינמי הזה ה.וא אצל אחד-העם ·מנוסח .הוא מסוגנן בסגנון הדור .הוא נעשה
הושם גבול לו ,כדי לשמור עליו.

*

.ה"נסוח" הזה של אחד-העם אוחז בכל.

הולן הוא ומגיע עד ליסדוי-

הזאת ,ועם זה אין הוא .משאיר אף עיקר אחד ג·מר שהוא ,בלי לבאר ולפרש אותר

לפי רוח הדור .הוא יצר באופן כזה "שיטה" שלימה ,פרש "רשת" גדולה ,שרק
ונפבי שעניבותיה הן רחוקות זו מזר אין העין הפשוטה וראה כל צרכה את ההידוק
שבה.

אחד-העם חלם כל ימיו על כתיבת ספר ,וטבעי הוא הדבר וכמעט מובן

מאליו ,כי הספר הזה היה ספר "מוסר היהדות".

המוסר הוא אצלו גם בספר

שכתב ,ב"על פרשת דרכים" ,במקום היהדות כולה .במקום ·הנח הכל יכול בא דבר
אנצל ממנו ,דבר "רוחבי" ,אוירי ,המתקיים כאילו מאליו ,דבר שלבן ,בני-תמותה,
יש השגה שלמה על-אן.דרתיו ,וביחד עם זה הוא מרומם ו"נאצל" מאתנו ,אלוהי לא
במובן העליון הגמור ,כי-אם במובן ה אב ו שי הנעלה· .הדבר הזו ..,שיש בו כל הנח

האלוהי ,הנח האלוהי למסה פה ,בבריאה ,שאינה חפצה לדעת על-דבר אלחים

בלתי-קר·ובים אליה

 -הדבר הזה הוא המ·וסר.

בלש·ונו של אחדהעם " :המוסר

הלאומי" או "מוסר היהדות•.

כמו הנח האלוהי עצמו הרי הוא דבר "בלתי-ידוע" ,לא ניכר ביסדוותיו .ידועים
רק את נחו .ל·פי הויתו יודעים כי הוא ישנן ,אבל איד אנו ידועים לעולם את מהותו
)ניסה אחד-העם פעמים אחדות לעמוד גם על מהותו של המוסר ,אבל לא הצליח
בזה ,ן.ןבריר ,שבשענו פה הרבה על אחרים .רק סותרים זה את זה( .אולם זה ברור.
כי ה ו א א י ב נ ו ג ו ף ו ל א כ ח
ו i

: iןיי
"

ב ג ו ף.

המוסר ,שאלה שרואים אותו ככ_ח אלוהי ,רואים אותו לרוב כנח
!1

את הנח של "חיוב המציאות" לדבר שהוא כולו מציאות ,ממשי ,אבתרופומורפי

דינמי :

"צווי מוחלט" ,מוסר זה ,שנעשה שוב מצד אחר דוקא על-ידי אלה שנותנים לו

--

את המוסר הזה ,המוחלט כולו ,שקשה גם לבני-אדם לעמדו בו ,לוקח אחד-העם
לתוך כור-התבונה ו.הוא "מצרף" אותו .מה שעשו כמה ·מחכמי-ישראל בי.מי-הכינים

למושג העליון של האלהות ,לצרף אותו צרוף אחרי צרוף

למושג העליון של המוסר.
למדת

שמצא

ב"יס·ודי ·התורה".

זה

אחד·-העם ,איננו "אנושי" ,אלטר·ואיסטי.
אבסטרקטי.

-

דבר זה עשה אחד-העם

הוא התנגד תכלית ביגוד למוסר-היהדות של שד"ל,

ה"חמלה" ·והרחמים,

מוסר-היהדות,

הוא צרוף בעלה מזה.

על בסיס א ו ב יי ק ט י ב י

מ ופ ש ט:

על

בקול מנצח במאמר "על שתי הסעפים".

לפי

מופשט הוא,

"היהדות הסירה מתורת המוסר את היחס וס.ובייקטיבי

והעמידתה

ה צ ד ק ה מ ו ח ל ",ט אומר אחד-העם

המוסר הוא הצדק ,אומר אחד-העם בכל

מקום .איד כאן יתרון של "אחר" כבגד "אני" ,כמר שיש באי-המוסר יתרון ל"אבי"
כבגד ה"אחר".

היסודות של היהדות העתיקה .אין אחד-העם מוותר אף על עיקר אחד של היהדות

והריתוק

ואחרונים

ד·העם

בנוסח של קוליי ל ,השונא היותר גדול של הפוזיטיביסמוס עם ה"התפתחות"

כאן כבוש ,כדי שיהיה חזק יותר.

ZI

שניהם הם פה בעלי-דעה

הצדק הזה הוא .מ ו חל ט.
נח הצדק הזה.

הוא נח אלוהי צורף.

גם נח ה ב ב ו א ה ·הוא

אחד-העם תפס יפה את דבר הנבואה בישראל וסימן בה את סימנה

העיקרי והיסודי :
הצדק.

שרים :

"צןק ,צדק תרדוף".

הקיצוניות.

אבל קיצוניות זו היא ,לפי דבריו ,הקיצוניות של

·הצדק כשהוא לעצמו איננו גם לפי אחד-העם נח קיצוני

נ"פרורים"" :מדת הדין ומדת הרחמים"(

 -והוא דוקא נח הרמוני ;

-

)דבריו

אבל הנביא

נלחם לשם ממשלת הצדק ,ו ב זה הוא קיצובי.

~ו נעשה גם עיקר הנבואה של היהדות העתיקה ,הקשור קשר אמיץ כל-כך

עם כל השקפת-העולם של יהדות זן ,הרואה את ·האלהים באמצע הבריאה ,כשליט
·יווצר כל ומדויע לכל את דרכיו על-ידי שליחים
ועירן המוסר .ועירן הצדק.

-

גם הוא בעשה פה לנושא

הוא בשאר מרומם ונעלה ,כמר שמרומם ונעלה הוא

גם הנשוא שלו ,הצדק והמוסר ,אבל כמוהם הוא כאן אלוהי לא במובן העליון
הגמור ,כי-אם במובן האנושי העליון.

עוד עיקר אחד של היהדות הניא אחד-העם נקשר עם עיקר הצדק-עם "הצדק

המוחלט" שלו .זהו העיקר המשיחי .לא רק זאת ,כי כל התכלית של "ושבר בנים

לגבולם" היא תכלית הצדק ,לגשם בחיים את הרעיון הזה ,שהוא הרעיון ה מ ק ו וי
העברי ,אלא גם הדרן המביאה לידי תכלית זו היא קרונה אל דרך הצדק .היא

עוברת על יד הדרן הזאת ,בקרבת ·מקום אליה .ההבדל ביד תורת-המוסר המיוסדת
על מדת הרחמים ובין תורת-המ·וסר שהבסיס שלה •ותכליתה הם הצדק המוחלט
הוא ,לפחות עלפי אחד-העם ,ההבדל בין אמת-המזה הסובייקטיבית רביד אמת-המרה
האובייקטיבית .מדת הרחמים מרחמת על האדם ,על היחי,ד בעוד שהצדק הוא עניך

כללי ,מופשט ,הרואה לפניו רק את האנושיות כולה ,בלי להבדיל ביד איש לאיש.
כולם שרים לפני כסא המiספט והצדק  :איד להבדיל ניד "אני» ו "אתה" .רבכן גם

....,.
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אחד·העם

ראשונים

"גאולת'" ·היהדות .לפי אחד-העם ,איננה גאולת ה אי ש ה פר ט י ,כי-אם "הצלחתו
והשתלמותו של חכלל" ,ולכן גם דדך הגאולה הזאת תוכל רק אז להיות דרך טובה
רמוצלחה ,אם היא דרך הכלל ,אם היחיד נשכח בה ומתבטל בה כולו בפני הצבור.
ו

יותר נכון

ומדויק :

:מפני הצבור המופשט· ,כזפבי ה"עם".

אחד-העם דאה בכל זה את "הבטיח היסודית של עם ישראל ,להתרומם על

"כל תמונה" בחיים הדתיים והמוסריים" .את הדברים האל·ה אמר במאמרו "על שתי
הסעיפים" ,שבד הדא בא להגדיר את היהדות מן הנצרות .גם זה טבעי מאד לאחד-העם,

שכל הרעות האלה שלן ,שיש בהן הרבה מן הנסדח ·והסגנון של דעות היהדות
העתיקה לפי רוח הזמן ,יש בהן עם זה כדי לכנות גדר ·וחיץ ביד היהדות רביד הדת
האחרת ,הקרובה אליה קרבת גזע .גם הפילוסופים העברים בימי-הנינים עשו לרוב

את ·המלאכה הכפולה הזאת :

צרפו את המושג האלוהי בכור המצרף של התרבות

:הפילוסופית בזמנם וביחד עם זה עשו את המושג ·הצרוף הזה גדר וחיץ מפני
ה~דתות האחרות.

אמנם אחד-העם איננו פילוסוף דתי ,ובזה הוא שוב בן התרכזת

החדשן" החילונית ,הבלתי-דתית ,אבל הלאומיות החדשה שלן ,שהוא נותן אותה
במקום הדת ,הוא מעין גלוי חדש של הדת הזאת ,היא הרכבת החילוניות היהודית
בדת

היהודית.

*

חדשה ,ני נבלע בה הרבה מנח הדת העתיקה ,ההיסטורית.

ובעצם אינה גם

בשאר בה כל הלשן

רכל המוח הפנימי ,העושה בלי הרף את מלאכתו בקרב הגוף ,בתוך הבשר והעצמות.
·מכאן הרוחניות הזאת. ,המפעפעת בכל צדדי ה"שיטה".

לא רוחניות במובן

הדאגה הגדולה היא פה לקיום ה ב צחי של

האדמה ,להשארת הנפש שלה.
היסוד הקרקעי אף הוא חשוב מאד בשיטתו של

אחד-העם,

אבל

חשיבותו הוא דרמה לפעמים להיות דק דרך אל המטרה ,אמצעי אל התכלית.

בכל

הוא

כלי המחזיק בדנה .על-ידיו תתעורר האומה מן השינה ההיסט·ררית הגדולה ,הגדולה
יותר

מדי ;

היא תקיץ על-ידי כך לחיים חדשים ותחיה גם את רוחה ורוחניותה.

הרוח גם יתקיים בה אחד-כך על-ידי ז.ה וימצא

על-ידי

כך מנוחה וקיום.

אבל

הקיום האמתי ,שהקרקע הוא לד רק מצע ,מקום להתכבס בר רגם להשתרע עליו.

הוא בכל-זאת קיום ה"ארמה" ,שתפקידיה הם רוחביים נזלם.
דרמה לפעמים ,כי המצע הקרקעי גם בתור מצע הוא צר ·לן ,לאחד-העם,
מהכיל את כל התוכן הפנימי.

שכז
ו

יי'

ן:,

ש אי י ל ב רו

על

איד הכלי יכול להחזיק את כל הברכה שבו.

ה כ לי

ע צ מן,

ואחרונים

אם נעמוד הרבה על מקור ההתנגדות הגדולה הזאת .נראה .כי מלבד שהתגלה
פה ביגוד אל ההגזמה .אל האויריות .אל זה ש אי נ נו א מ ת י  -נתגל,ה פה גם ניגוד
משבי צדדים אחרים.

ראשית ,מצד זה שרואים את הדרך כמטרה .את האמצעי

כתכלית .מחליפים את ה"לבוש" הקרקעי בעיקר ,ב"תון" שבו. .ושבית ,לוקחים את
השטח השטוח ושוטחים אותו עוד יותר.

נותנים במקום האיכות את הכמות .עדו

בימי חובבי-ציון נלחם אחדהעם בעיקר את המלחמה הזאת ,מלחמת התוו הפנימי
המלחמה הזאת היא רוחנית גם

בקליפה החיצונית ,מלחמת האיכות בנמרת.

בעצם חריתה .כי המהות העצמית שלה היא הדתיות הרוחנית.

·מצד זה לא נתן אחד-העם ערך לכל הריה ,שאומרים לראות בה כשהיא
כאן ,כנראה .מקוד

לעצמה .כשהיא מנותקת מעצמיות העולם ,את כל העצם.

ההתנגדות ל"יצידה היפה שאין בה אלא יפיח" ,לאמנות זן ,שאיד בה מן הת·ועלת
"להתעוררות המחשבה והרחבת הדעת הלאומית" .ביכר בו לפעמים מעין פחד מפני

ה ש ט ח ,מזה שאיד בו עוד "תוך" ,שאיד בו ערד מהות הקשורה עם המהות העולמית
הכללית.

בראה כאילו מצד זה הוא מביע לפעמים דברי התנגדות גם כלפי אנשי·

המדע ,שהמדע הוא להם עביך בפני עצמו ורואים בו תכלית לעצמה.
'הוא יצא מטעם זה לערער  -במאמרו "משה"  -בגד "האמת הארכיאולוגית".

החילוניות היהודית של אחד-העם היא דת יהודית חדשה.

אריריו·ת ,אלא במרבן נפש ,נשמה.
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ה ריק

ההתנגדות הגדולה של אחד-העם ל"מדיביות" היתרה.

מכל

ימכל-

ת י כ י·

מכאן

גם כברד האמת .הוא דק כברד התוכן והרעיון שהיא הבושאה אותם.

אמת ריקה

איננה ל גבר כלדם.

יש למצוא מצד זה אצלו לפעמים גם התנגדות ל"לארמירת" עצמה ,לזו שאין
בה ערד "תרד" אחר ,יותר פנימי ועצמי " :תוו" אנושי.
אחד-העם לא רק את בטיתר החזקה אל רעיון ה"אברשיות"
בכמה וכמה ממאמריו,

-

ב".האדם באחל" הביע

-

דבר זה יש למצוא

אלא הביע שם גם את הדעה ,כי ה"לאומירת" היא "צףרה

מ ו חשי ת ,אשר בה תתגלה האנושיות" ,היינן ,ני גם היא הבה רק לבוש ל "תוך"

•:י

זר ,שדבקו בה כל אלה שבאו אלינו מהעולם הזר ובנשמתם עוד שרידי העבודה

!111

אחר ,שהוא יותר ממנה בעל איכות .בעל עצמיות פנימית.
הזרה.

בה לא ישל•וט לעולם הקפאון .יסוד חי היא.

וברבע מביד הררי הדורות.

הלאומיו·ת הזאת איבנה

בה עובר זדם החיים ,המפנה

זדם זה נושא בקרבו הרבה רגם קלט לתוכו הרבה.

והוא ממילא גם רחב רגם עמוק.

על פני הזרם הזה עם כל גליו הרבים והעצומים נישאה תמיד אביתר של
אחד-העם.

הוא חתר פה בכל עת מצולות.

אמרר אמר לפלג לשטף תעלה .לתת

לזרם הזה מהלך ·תמידי בקרבנו.
ההצליחיו

-

את מימיו שתינו ועוד בשתה ימים רבים.
שבtכ

תרפ"ז.

ו
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השואף אל מקורו ברדחני הכולל.

r.

ואחרדכים

רא.פילו בעם ישראל .הקשור ברוחני הכולל

הומוחלט ,ולא ברוחני הפרטי ,והקשר של חייו עם הרוחני היא על-ידי כן מוחלט

ונצחי

-

גם בעם זה כל דרגה .חדשה .ועליונה שלו יהיא מעיד שחר דר הרדחני

ונן החמרי ושיבת הרוחני אל עצמותו .1

·ולא כן הדבר בשיטתו של אחד-העם.

כאן קש·ור הרוח קשר אמיץ ,בל ינתק ,בחומר .ה"אומה" קשורה כאן כולה באדמה.
ורק מתון אד מ ת האומה היא עולה ,צומחת ~ופורחת.

אחו-העם

על האומה נמצא ה"ם ק ו ם ה ק ב ו ע ·ל מ ו כ ז לא ו מי  -ו ו חבי"· ,והוא צויד להיות

מאמר שלישי

"מקלט בטוח לא להיהודים ,כי-אם ל ה יהד ו ,ת ,לרוח לאומנו" ,כפי הדגשתו של

הוא היה יוצר בעל דמיןו מחבר ~ומצרף ,כולו בעל משנת ונדרת

1

-

רוחות

צולעות שונים המתחברים ומצטרפים אצלו לכניד אחד על-ידי ·היי·רק במזת
המשקל של כל אחד מהם.
1

'i

ו

הוא היה כולו חכם-חרשים עם אמת-הכביד בדי .כולו

אמן בחכמת בניה זר.

ע·ל-ידי הנח ה מ ת ב ג.ד שני צדדים ,כשהם נפגשים ולכל אחד ~מהם כורן ·משלן,

כיון שהם "סותרים" ז.ה את זה ולוחצים זה את זה ,יוצרים פנה אחת .המאונן והמושכב

,,

מתקשרים זה בזה ומשמשים חיזוק זה לזה

לרוח העולה של זה -

המרכז "הלאומי הוא תנאי ראש וראשון לרוח .שבלעדיו איד גם לן ,לרוח ,מקלט בטוח.
רוח האומה בשיטתו של אחד-העם כאילו ברקע רעולה תמיד למעלה  1אבל האו

-

ולוחץ אותו ל.מטה .אלא שעל-ידי "לחיצה" זר כאיל·ר נעשית "עמדתו" בטרחה.
כאותו עמדו הבוקע ,וערלה ,כששמים עליו קורה .המכביד.ה ע·ליר ·ולרחצת אדתר,

שעל-ידי כן עמדתו נעשית בטרחה ואיתנה.

זה נעשה משען לזה רזה נעשה משקל

על-ידי ה ביגוד שביניהם .אבל הכל תלוי כאן ב מ דו ת,

במשקל המדויק של הצדדים השונים ,ב ש ו וי המשקל שביניהם.

ב"חקוי ·והתבוללות" מראה אחד-העם נסיה לתורת הס כיב ה -
-

ה"מילייה"'

בהתגלותה הקיצונית ,שעל-פיה בני-האדם מחקים את אשר הם רואים מסביבם,

ואף כי הוא אומר" ,שיש הפרזה ונסיה לצד אחד בשיטתו של אותר חוקר צרפתי

על שררי המשקל הזה של הצדדים השרבים בנויה כל שיטתו של אחד-העם.
ראשית כל באה כאן ה"אומה" .ז:דו ה"אני" של .העם ,כח היוצר שלו
ופ.נימי 1

אחד-העם באחד ממאמריו ר"ד") פינסקר ומחברתו" ,עפ",ן ח"א ,ע'

(, 79

חיינו

-

כאיליי נושא עליו את היסוד של אד·מה .של ארץ מיוחדת iומרגבלת .יסוד ה"מציק" לד

בבניה אין זה ניתן ב ג ד זה אלא כדי להצטרף אליו ולעשותו מוצק וחזק

-

במרכז שיטתו של אחד-העם

 '-ט ו ד -

היושב ודורש בשנים האחרונות ,כי כל ההיסטוריה אינה אלא פרי

החקוי ,הפועל לפי חוקים ידועים" ,הוא חוזר ואומר ,ש"התברננרת כל שהיא דיה

אבל ה"אני" זה ,אף כי הוא אי-רציונלי ,הוא בעצם ,כמו ·ה"אני" של

להביאנו לידי הודיה בעיקר הדבר ,כי מרה מגונה זו היא באמת אחד מן הדברים

הוא "זכררנרת ורשמים

שעליח.ם עומדת חברת האדם ושבלעדיהם לא היתה יכול.ה להברא ·ולא ל,ה·תפתח אחר

ב אל ו

וב"שתי רשוי1ות  Hהוא אומר ,ש"כל בן•תרברת,

היחי.ד "הסכום היוצא מ חב ו ו זכו ו ב ו

מצד אחד ·רתק·ררת וחפצים ·מצד אחר,

עם

רצו ב ".ו

ה אחיי זים

ו קשו ו ים

אל ו

שנבראה" )עפ",ן ח"א ,ע'

(, 170-169

1ומשרתפים לכל אישי העם" )"עבר ·ועתיד" ,עפ",ן ח"א ,ע'  ,158בשם י· ס .מיל

שנולד וגדל וחי נתון איזו חברה מסודרת· ,הרי הוא נמצא כל ימיר במצבר של אותר

יי ו בז( ,רעם חכם .ונברן הוא" .הידוע ,מאיד בא .ולאן הוא הולן~ ,והעבר והעתיד

החברה הסובבת אותו מפילה עליו

יתמזגו בקרב "האני" של·ר בערו .ב כ ו ז רבא·רפן נאות לאשרו רהתפתחות·ר" )שם ,שם(.

האיש המשועבד לרצון אחרים שלא בידיעתו.
תרדמה

היפנוטי·ת

עוד

בראשית

ימיו,

ובתמונת

ה חנו ו

היא

ממלאה

אותר

ן

l

~ו

·ר"ארמה" זר .היוצרת אינה בעצם אלא "רוח האומה" ,זה הרוח היוצר שלה

חבילות של מצוות שונות ,המגבילות מראש את תנועות רוחו לעתיד ונותנות צררה

; -1

הפנימי ,המפתח פתוחי עצמותו בכל מעשי האומה .עד שעל-ידיר תבדל ארמה אחת

קבועה לשכלו ולבו ,לנטיותיו ובחירותיו ; ואחרי-כן ,נהירתו לאיש ,היא הולכת

,1

מחברתה ·ותוכר אומה אחת בקרב שאר ,האומות ,כמו שלמדבר במשנתו של ה ו ב" ק.

פרט מן הכלל הרוחני העולמי הגדול

חלק מן "הרוחני הכולל"

-

בלשונו של הרנ"ק "הרוחני הפרטי" שהוא

 -והוא יש לו "טבע מציאות קיים ובלתי-בעל-תכלית"

ולא יבטל גם בלי המציאות של האומה .שהוא מתגלה מת·וכה ל זמן ,כדי להכיר
את עצמו.

ואדרבה ,עליה זו

מן האומה כאילו היא עליה ל עצם הרוחבי,

lי

1:

אולם במטפיסיקח של הרנ"ק רוח זה של כל אומה אינו אלא חלק מן הרוחני הכולל,

'iil

i

 iראה דברי עו שיסת הרנ'•ק ב"ראשונים דאהרדניס  ,Hספר ',א פר!כ ',ך וכן

עו רנ"ק \שי"ר בספרי:

.תרודרת הספרות העברית החדשה" ,ספר ',ב ועיין היסב בםאםרו

שו אברהם קרוכמא?. :ירידת האומה
שכאיור

הוציא מסקנה

בפר p

קיצונית

 -התעוות האמונה" )"אנודת מאמרים' /וברב ,תרם"ר,(,

זו מתורת

אביו.

ןו
,,

י

'1

] i1

' 11

ן,,
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ראשונים

אחד·חעם

ומחדש!.ו בר בלי הרף את פעולתה זר בדרכים שונים .הלשון רהספר.רת ,הדת והמוסר,

גם אמצעי מ ע ש י לריכוז כחרתיה של האומה במקרם על-ידי צרוף חדש של צדדים
שונים ,המתנגדים זה לזה בטבעם~ ,והרעיון הפנימי של ה ה ת ק ו ב ו ת אל האומרת

מ~שבת את האיש הפרטי ומשבבת לו מצרותיה בתמירות ,עד כי לא ירכל למלט

האחר.ות נעשתה על-ידי כן לרעיון של ה ה ת ו ח קו ת ו ה .ה ת בד ל  ,,ת.

החוקים והמנהגים

-

כל אלה ודומיהם אמצעים הם בידי החברה ,שבהם היא

בפשר מהן" )שם ,שם ,ע'

(. 162

תורה זר של הסביבה החברתית ,העושה את פעולתה בנפש בני החברה ,הי.א

סתירה אל 'התורה הרוחנית של "רדה
זזtל עצמו

ירעצמירתז ;

האומה"

היוצר

מתון

השורש

הפנימי

אבל במשנתו של אחד-העם שתי התורות השונות האלה מת-

קשוות יחד לשם היזרק הכביד האח.ד רכן אין רוח האומה במשנתו של אחד-העם דבר
נבדל לעצמו ,אלא הוא קשור בחברה של האומה ,הנמצאת בסביבה מיוחדת,
במרכז ארצי ,הקשור קשר

היסטורי ,עם האומה.

וי חני,

ואף ,תורת החקרי רק

מחזקת את הקשר הרוחני הזה ,כי על-ידיר יוצר אחד-העם את ·התורה על-דבר המרכז

הר.וחני בארץ ,שהוא יהיה לכל נקדוות ההיקף שבגולה ל מ ו כ ז ה ח ק וי ,רדוקא
מפני שבישראל אבר מרצאיtנ מאז ומעולם נטי ה מ יו חדת לח ק וי ,רעל-ידי כן
יתקיים ישראל באחדות הלאומית-הרוחנית שלו גם בקרב העמים )הפרק האחרון

של "חקרי והתבוללות"( .
נעשה כאן צד מקיים על-ידי סוד של חברו יפה
הרמוני ו מ ו ו ב ה

-

חבור ארכיטקטוני ,שהוא

מטפיסי ,מ עב ו לטבע החברתי ,מצרף ומחבר אחד-העם את הרעיון ה חבותי

של הצדק ,שחרא הממלא את לב הנביאים ,אלה שהם המקרריי'ם בירתו שבאדמה
ומניעים ביותר את רוחה המקורי· ,לפי אחד-העם )"כהן ·ונביא""(; ,השמ" אבל הצדק

הזה הוא "הצדק ה מ ו הלט ,המופשט ,האובייקטיבי ,הקשור בדרן זו עם האידיאה
המופשטת ,המטפיסית של היהדות

-

האידיאה המונרתיאיסטית הטהורה ,שרצתה

להשאר בטהרתה ואסרה כל תמונה וכל פסל )"על שתי הסעפים" ,עפ",ן ח"ה
וכר'(.

אולם

אחד-העם נמשן גם אל הרעיון המטפיסי של "תעודת ישראל" ;
בניגוד לבעלי ה"תערדה" ערשה הוא תעודה זו מ עשית  -אותה "משיכת החיים
המעשיים לצד הצדק המוחלט" )"כהן ונביא" ,עפ",ן ח"א ,ע'  (, 184ולא למודית,
·וממילא שיש כאן שנרי באמצעי הראשי של ה"תעודה" ,שלא הפיזור יפה לה,
ה"התפזררת המוחלטת של כנסת ישראל בין האומות" ,אלא
הנאותה לתכ•ונתה" )שם' שם(.

י!

1

המוחלט הוא רעיון של שריון העמים
בהכרח עם מיוח.ד

-

ועם ש"תעדוה" לן ,תעדות עולם ,הוא

נבחו ,ויש כאן אפוא סתירה בין רישא לסיפא ,בין "סוף

המfדש"בה" ובין ,ה"מעשה תחלה" :

עם אחד מתבדל ומתעלה על שאר העמים ,כדי

למשוך את החיים לצד השירון של העמים .אולם כאן בא לעזרה לאחד-העם
הועידן החדש אר המחודש של ני צ ש ה על "האדם העליון" ,שאחד-העם מעלה
אותו מיד לרעיון של "עם ע·ליון" · -מה שיש לו יסוד גם בדברי·י של ביצשה.

אולם הרעיון על' "אדם עליון" הוא רעיון של אי-שריון ,המתנגד לתורת הצדק

המוחלט  1אבל אחד-העם מוציא גם את רעיון האדם העליון מידי פשוטן ,לפי הצורה
שקבל אצל העמים האריים ,ודורש אותו לפי הרוח המיוחד של תורת ישראל :
.ובמעשה ,ולמלחמת עולם נגד השקו והושע ,או בקצרה  :אותו האידיאל המוסרי
שקבעה היהדות בלבנו" .זהו "אדם עליון' /שגם הוא בוחר בו בשם היהדות
1

צ ד ד י ם.

וה·תרכזות ·כחרתיה ,לפחות -

תעודת ישראל היא משיכ·ת החיים ~המעשיים לצד הצדק

המוחלט 1

אולם רעיון הצדק

)"שנוי ערכיך" ,עפ'ה' ח"ב ,ע'  (. 70ואם כן  -הוי יש דרך לחבר את הרעי·ון של

גם אל התוכן של "האומה" אר "רוח האומה" ,שהוא על-פי מהותו ועצמותו

ע42 ,

רעיון ה"תעודה" של אחד-העם גם הולן ומסתיים באופן חד וחריף במקצת.

"תגבורת הנח המוסרי ,כבישת היצר הבהמי ,בקשת האמת והצדק ,במחשבה

כן הכל מצטרף במשנתו של אחד-העם צרוף של בניד ומדרת וצד סותר

'1

ואחרונים

2>1

אדרבה :

"התאחדות

חלקית ,במקום שתהא יכולת בידה לנהג חייה בדרן
וכן נעשתה ~תעודה זן ,שהיא ביסודה מט פ יסית,

"הצדק 'המוחלט" ,שהוא ה"תעודה" של ישראל עם הרעיון על "העם הנבחר" :
1

"·שי.מצא בעולם עם אח.ד אשו תכונות רוחו יכשירוהו להתפתחות מושרית יותר משאר
העמים ואשו כל הליכות-חייו יהיו מסודר.ות על-פי תווה מוסרית גבוהה מן חספוס
המצוי והרגיל ,באופן שהעם הזה יהיה "האדמה הפוריה" ,המוכשות ומתוקנת
מעיקרה להצמיח אותו "האדם העליון" ·הנוצה" )שם ,שם ע (, 71 ,שהוא בעל
האידיאל של המוסר ושל האמת ·והצדק  -ואיד כאן הכרעת הכף לצד היהודים,

כיון שאלחים לא בחר בו להיות מושל בכיפה" ,כי-אם ל·התפתחות מוסרית ,להיות לו

לעם סגולה"" ולשמרו כל מצררתי·ו" .ח· .,י ב ר ת גדולות ·וקשות" הטילה היהדות
עי נניח .ולא זכויות" ,בעוד אשר לאחרים הקלה את הערל ונתנה להם ,חלק לעולם
הבא רק בזכות מלוי החובות המוסריות היותו יסודיות  -שבע ·מצוות בני נח_" ,
)שם ,שם ,ע,

(. 72

כן הוא דרך הבגין ודרך הצרוף של אחד-העם ,שחרא כולו צרוף של מזות.
ואף סגנון משנתו של אחד-העם חרא כולו סגנון של ·מזות .אין לשון

זו שוטפת ,אלא .נקבעת.

נחה בקבוע שבח ,בזה שאיבה נעתקת ·ממקום

למקום ,מכיון שמקומח אתה.

ממלאה היא תמיד איזה חלל ואין נח,

·',
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ד ·ה עם

לא רק מן המיותר ,אלא גם מזה שהוא שוטף ,שוטף הולן .המוסיקה היא כאן,מה שכבר

נאמר על הארכיטקטורה ,קפואה .סגנון זה של לשון לא עשהו אלחים ככנור .במקום

הגגון ,שמדתו היא מדת הזמן ,באה כאן תמיד מדת המקום  :איד כאן מילרדיה,
אלא ס י מט וי ה .היפה בסגנונו של אחד-העם היא הסימטריה

שבר :

הדיוק היפה

בחלקי המשפט המצטרפים יח,ד השעור הנכון בחלקי המאמר ומדת-הצרוף היפה

מינה יוסף ברדיצ'בסקי

שבכל הבגין.

כשנכנסים לגבול מאמרו של אחד-העם נכנסים תמיד כמו אל בינות לעמדוים.
בנוי המאמר תמיד נעיד סטיו לפנים מסטיו.

כעומדים לעצמם ,אבל מתחברים על-ידי שיטת-חבור אמיצה.
כאילו רק גג אחד חופף לראשם.

תמדי החלק ה מ מ ו'צ ע.

הוא הממצע

חלקי-בניד

א .מ א ח ד  -ה ע ם

מרחוק הם נראים

החלק החזק והקיים ביותר כבניד זה הוא כאן

ביד

מאמר

מחולק הכביד תמיד לחלקים ,שנראים

'והוא

שונים,

החלק

היסדוי ,ה תיכון ,של כל הבגין ,שלר,וב הוא נשמר על-ידי שני אגפים ,הנראים
יותר ,בעוד שחרא בעצמו נדחק לפנים ,נסrרר קצת מעיד רואים.

-

ראשון

לבודיצ'בסקי

ברדיצ,בסקי ,שהוא בר-פלוגתא של אחד-העם,

המשך לו ,לבר-פלוגתא של.ו.
התנא קמא.

דרכים" :

הוא

מבחינת-מה

נעיד

הוא נראה לנו לא-אחת כתנא בתרא ,החולק על

ברדיצ'בסקי מעיד זאת על עצמן ,באמרו על-דבר הספר "על פרשת

"מי.רם שאני קורא בספרים ·לא קראתי

נשיב

לב

שאלת

במקצוע

כידעו ,איד בארדיכליות מן האמנות הטהורה ,ן,היא אינה משמשת נוי בלב.ד

"הערכיז" בעולמו של ישראל דברים של טעם כאלה ,שיחד עם רחשי הכבוד

ואכן נחלק אחד-העם כל ימיו על אלה שעמדו לצד האמנות הטהורה~ ,והוא ראה את

שהרגשתי בלבי למשפטם .הבטוח ,התעוררה בי התנגד.דת נמוצה להרבה מחשבות,

עצמו "כאורח בהיכל הספרות ,אורח הנכנס לפרקים לשם מ ס ו ה מ י ד ח ד ",ת
כשיש בלבו "איזה רעיון שיוכל להביא

תועלת".

הוא בקש תמיד עם היפה

הוסו ב גם את התועלת שבדבר• ,והיא לו העיקר ,כבנאי זה שבונה בית שיג.ו וי
ב ו ב ני-אדם.

עינו של אחד-העם היה עין ארדיכל מובהק .הוא היה אחד הבונים הגדלוי.ם
תרפ"ז.

אמרים והגיונות ,ש.הם הם גופי ·תורתו ,והם הם הכריחו את רוחי לבוא לידי

החלטות אחרות בנידון הדברים האלה" )"ערכיך" ,ע' (.26

מאחד-העם לבדריצ,בסקי יש זרן ,אלא שזו.חי הדרן מעיר בנויה על

תלה  -:-לרחבי שדה.

בעיר יש רחובות 'מרוצפים ובשדה שבילים שבילים.

לאחד-העם יש יד חזקה והוא מחזיק בדעותיו בעוז ומסה אותן לחפצו ,וברדי-
צ'בסקי נותן את דבריו בפי אחד מגבורי·י " :לי ת'חסר שרר·ה על עצמי ,ושררה
על דע•ותי הומית דעותי" )"ביד הפטיש ·הוסדן"(.
וברדיצ'בסקי .הוא איש ה מ ח ש ב ו ת.

אחד-העם הוא איש ה זע ·ו ת,

בעולמו של אחד-העם הגל גלים קבועים,

ובעולמו של ברדיצ,בסקי המזלות חוזרים.

לאחד-העם יש אמת עיקרית א ח ת,

שא·ותה הוא עובד ואליה הוא חפץ להגיע כדרכים שונות ,ולברדיצ'בסקי יש
אמתיות ו ב 1ו ת .ואפשרויות

ר ב ·ו ת ,ועל-ידי כן

 -אי-

א פ ש ו וי ו ת רבות.

לפיכן אחד-העם יותר משהוא שואל הוא מ ש י ב ,וברדיצ,בסקי יותר משהוא
משיב הוא ש ו אל.

היא "ה ת ו כ ז ו ת

עיקר גדול בתורתו של אחד-העם

ה ו ו ח"

)הקדמה

למהדורה א' של עפ",ן (,א"ח ולברזיצ,בסקי אסורה היא הה·תר.כזות ,והפסד גדול
בה ,לפי השקפתן ,לעולם
התרכזות ז·ו.

ולאדם,

רגם

לאותו

רעיון

עצמן ,שלשמו

כי הוא סבור כאותו מאן דאמר ,כי הכל הוא "הרצון"

-

באה

והוא ה כ ל,

אחד שפנים רבים לו )"הרצון הוא אלהי העולם ,העצם כשהוא לעצמן ,היחיד

המוחלט נו שא כל החזיונות הרבים

של חלקי העלום

והמציאות"

" -על

!  llי

'ך

מיכה

'')!

~,,

בד i

יוסף

הרצון" ב"על אם הדרן" ,ע' (, 12

והוא הרא "רצדן העולם .רצדנו של העם ורצונו

כן "הוצרך לחידת לא ישבע כל עוד שהוצרך העממי לא ישבע ,כשם שהוצרך

וי

החיים ,שם ע' (15

1

-

שאי-אפשר גם שיעשה ,עד שהשלילה מוצאת לה איזה "חיוב ישן" להסמן עליו

 -עיקר גדול הוא לברדיצ'בסקי

 "לתולדות החיוב והשלילה" ,עפ".ד ח"א(השלילה .דירתו מזד הספק ,השמא )"השאלה היא הבאר העולמית ,אשר ממנה אבר

של האדם בתדר יחיד" ,דהרא מלא תשוקה ,מלא תארה שאיד למלא ארתה .לעל-

כולנו שרתים ,אנו שרתים וצמאים" " -ערבים" ,ע' (,8

)שם .ע' ' ,14רואה גם "על

העממי לא ישבע כל ערד שרצון העולם לא ישבע" 1

ואחרונים

ראשונים

יצ'בסקי

33

רכל התרכזר·ת באחד משלשת אלה .עד כדי "לשעבד את

נדלם למטרתו המיוחדת לד ולשגרת תכונותיהם לפי צרכיו" ,כמד שדורש אחד-
העם ,יכולה רק להביא לידי החלשת הרצון בכלל.

ניחרד כשאחד-העם דורש

התרכזות הרוח ב ו צ י ן ה ע מ מ י  -ברצדן הלאומי,

 -כי הן "רצדנו של האיש

ברדיצ,בסקי

כ"אפיסת

הנח

המחשבי",

בערד

הנשמה .המחשבה" )"על אם הדרן" ,ע' (56

עד כי את הודאי מצייד

שאת השמא

-

הוא

מצייד כ"ח י י ת

·והחיות של דבר הוא העיקר

למשדרו ברדיצ'בסקי ,כי במקדם החיים שם חידוש ובמקדם החידוש שם יופי

-

'ירפי של שגשוג ופריחה.

הפרטי הוא העצמי שבכולם" ,הוא "הסכום האחרון"" ,התכלית האחרונה שברצון
העולם בכלל" )"על אם הדרן" ,ע'

(13

-

וכידן שאיד אדם

עם מנין ? זה

-

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי נולד בעיר מולדת ה"חסידות" )נמז,יניז'( והוא בן

יהיה מעין נשוא בלי נושא.

כאלה .וכאלה הן .טענותיו של ברדיצ,בסקי נגד ה"התרכזות" שבשיטתו של
אחד-העם.

עוד יש בין אחד-העם לברדיצ,בסקי :

שלא

ה ידיעה היא לד עיקר )"לא מה שאנו יודעים הוא העיקר ,כי-אם היקום אשר

"עדרבא פרח"( ,אלא ההתעוררות שבלב ,בלשונו:

מסביב לנד ואשר בנד" -
"ה ה פלאה שבלב" ,ה"מחיה את אשר בנו ומחזקת שייכותנו ילהעדלם" )"ערבים",
(,35

המעוררת אותנו לבקש פתרונים לחידה ,למצוא זרן )"זה רגש האחריות

הגדולה

זה יסוד iד ח יפרש הגדול בחיי

,האדם".

לאביו הרב בעיר קטנה באוקריינה .וחנה הרבה ב"קרירת חבר שם" גדולי ה"חסידרת"
רמיסדיה.

מספר הוא על גברו ספדריד

אחד-העם מטייל בפרדס החכמה

ובן-בית הוא בעולם המחשבה; אולם ברדיצ,בסקי הוא הדגה-מ ש יו ו.

ע'

ב.

אשר בלבנן ,אשר בחיינו דבעדלמנד ;
זהר
זהר היסוד לאלפי רננות ספו ;

המקור

לאלפי

לרבבות המחשבות והעיונים ,לכל החכמות שבנגלה ובנסתר"

דהדעדת.

התדר.דוג

שם ,שם( .רעל-

-

כן גם מצד ז.ה ,בניגוד לאחד-העם; שעיקר גדול הוא לד ה חי רב .המחיה את
האדם ידהחברה .לפי דעתן ,רנותן להם עוז ועצמה להלחם עליז ,ןלתגר בשבילו

באחרים )בערד שתנועה שלילית בלבד היא אצל·ד "צעד

ולא

לאחור

לפנים",

·הרבה,

-

 1פי 5ר·סרפית ה"רצרז' /שהיא

יסודית בר'~ירנרתיו שו' ברדיצ'כסקי ,שהביע בחוברות

הרצאת "צעירים' ',היא

חיתה

הראשונות

ש5

שהשפעתו

שי פ ב ח ו י אר,

ע5

ברדיצ'בםקי

גדו··5ה גם בכמה צורים אחרים ,ואף הגדרת כח רצוז כ"אינו שרבע" וכמשעבד ומכריח את חב;:

 5התארה תאות החיים
אר 5ם ניחם החיובי

ו
ייי!

'י;',י

1

בר·דיצ'בםקי

של

א5

אותה

 -ב"ע5

חרצוז"

ח"רצרז'/

רנ"ע5

באמירת

החיים"
"הז"

תקופה ,חשפע~ שבדרך ·כלל

 5ו,

-

הוא ע· 5פי ההגדרה
נכרת

הגזימו

השפעתו

ע 5יח.

שו

ש5

שרפנהויאד

ב י צ ש ה

:

עו

-

הגבדר ה ו א ש י בספדריד הוא אחד ולא

שנהירתו "בן חמש דבבו ידע לספר לחבריו .בעת שיושבים על עומדת

חדל ובדנים מערות וגשרים ,שהוא ערלה בערב השמימה דודאה רמזנו את שלמה

המלך""" )"בין הפטיש והסדן"( ,כי "בעל זמירן היה מבעדריו ואוהב ספר" ן"כל
התולדה הכתרנה בספרים היתה בעיניו כחלקי העיר שבה גר".
ימים רבים ישב ברדיצ,בסקי נקרית-ספר שלנד .והספרים היד רבים ושדנים

וכללו את האנשים והחיים אצלנו ",מימי חטאו של אדם הראשון עד ימי תיקון
הבעש"ט" ,עד שבא היזם" .אשר בד צררה אותר ההשכלה בככפיה" ,ויהרא נעשה

ל אחו .אבל "אחר" זה .שקצץ אמנם אחר-כן בנטיעות ובדת ,לא נעשה אחר
בפנימידת-פכימידתד דבתדן-תדכד" .רק הספרים נתחלפד אצלו  -אזמר הוא על גבור

ספדריד -

אן הקרוא בם לא נתחלף" )"עדרבא פרח"(.

אפילו הצורה החיצונית

לא כתחלפה אצלו כל-כן מהר וימים רבים רבים ערד ישב ב"בית המדרש" של שם

דעכו וראשו ·דרדבד באחלה של תדרה .אולם "נהירתו כבר לחכם התחיל ערד פעם
מבראשית" ונדד

מש5

איש

הספר

-

לבתי-מדרשדת של חכמי יפת.

ברדיצ,בסקי קרוא ומכנה את עצמו תמיד בשם "בן-ספר" ,אבל לא רק ב ו

הספר הוא ,כי·אם גם איש-הספר ,כי ודאי הוא שהספר הוא אחד הגדומים הראשיים
בחשבון דעותיו

ומעשיר ;

דדקא אותר הספר האשם .לפי דעתן ,בכל שפלדתנו ומעוט

ערבבן ,באכלו את מיטב כחדתינד ובגזלו מאתנו את תומתנו ואת יחסנו הטבעי-נפשי

לדברים .בלי אותו הספר לא יתואר כלל חזיון ברדיצ'בסקי בספרותנו .כי אמנם

יפים החיים במלואם ,במלוא הריתם ותרמתם ,דיש שמרוממים ומקרבים את האדם

ך

מ

34

,

י ו סף

כ ה

ב ר ו

,

ראשונים

צ' כ ם ק י

ואחרונים

ל מ קו ו החיים והיופי ,אבל לפתחם גם חטאת רובץ ומטמאים הם לרוב את האדם

הליכתה ושייכותה אל החיים ,אל כל החיים בלי הבדל" )"על אם הדרך" ,ע(; 54 ,

הן

ש"כל הדברים אינם חיצונים ,ששייכים הם אלינו ויש להם תביעה נפשית עלינו"'

מלבד החיים יש גם מ ל חמת.החיים ,והמלחמה גן.ולה מפנים ואחוו .והאדם בהול על

לפיכך איד אצלו "יהדות" דבלתי-יהדות ,אנושיות ובלתי·אנושיית

בחלאתם וטומאתם ,מטמטמים את ,מוחו ולבו בממשירתם ,רבפחזותם ובהילותם ;

ניחרד החיים אצלנו ,המלאים

)"עורבא פרח"(.

וחפץ הוא כי "נהיה "בני-אדם עברים" בבת-אחת ,בנשימה אחת" )"על הפרק ע(. 25 ,

צרכי גופו וממונו 'ומציל את הכל כמתוך הדליקה -
עסקנות של פורטה - ,לחיים כאלה אי-אפשר היה להוליד איש הקורא בלי הרף

ולא רק את השאלות הודחנידת שלנו הוא מביד באופן אחו ,אלא אפילו את

גם רבים מן משני הערכין של עם ועם מגזע הכהונה יצאו ,ואפילו

ארתה

לשנוי ערכיך.

השאלות המעשיות ,אר ,יותר נכדן ,את

ה ש אל ה

האחת,

ה מ עשי ת,

החוזה ויוצר הדבור-המפוצץ של "שנוי-הערכין" ,פריזריו ניצשה ,היה בנו של כהן

השאלה הגדולה על-דבר ארץ לעם ,חומר לרוח וגוף לנשמה .גם בזה יש לו גיוסה

ומבחר ימי נעוריו בלה על גבי ספרים דתיים ,כי תנאי מ ו כ ו ח לכל ח·וזה וחולם,

שאיד אצלנו

שנוי-ערכיך אי-אפשר לו לבוא ,אלא על-ידי אנשים שיש בהם

במרה ידוען" ודרן-קיכוט

-

דון-

אחרת לגמרי" .לא זד היא המאדה בחיינו  -אזמר ברדיצ,בסקי- ,

שום

~~בשים ה.רבה מוכשרים לדחות את חייהם הפרטיים מפני טובת הכלל ,רק זה שאנו

קי כ ו ט י ו ת

ביתו

שיהיה רחוק מן החיים הממשיים ושהם לא יאחזו אותו בצבת ה מ צי א ו ת.

לוא שרפו את ספריו לא בזקנרתו ,כי-אם בילדותן ,לא

בתרנים בתנאים כאלה ,שעושים את חיי הפרט ושאיפותיו בעדו
מ דב דל ים מחש בדן הכלל ואינם מצטרפים לכלל.
י ח י ה עם ולא מאלת יבנה עם.

היה נלחם בריחים של רוח".
אמת היא בוראי ,שהספר שלנו הביא לבני-ישראל "עקמומיות השכל שכבד
למצוא דוגמתה בכל העמים בעלי-תרבות" )"ערכיך" ,ע,

(, 16

א·בל מצד אחר ,אין

לא מ קו בנות מפשטים

העם יצטרף מאישים פרטיים עושים בעד עצמם

ועומדים כל אחד במקומו ,איש בביתו ·ונחלתו.
הבית ,היחיד והמשפחה ,הן הן

ובעד

עושדת

רכל הנחלות ,שנבנו ביסודן לצוני
את

הצבוו

והיד ליסוד מוסד

לכח,ן כי על נפש שירית ודמיונית פועל הספר באופן אחר ,ויש שהוא עושה את

לאפשרות הצבור" )"מימי המעשה" ,ע'  (, 29ולכן "היד הפועלת בתולדה וחפצה

יש שהספר גחל

לפעול בתולדה היא מכרת את האדם ויסודי נפשר דאינה נלחמת עם האדם ,היא

דוקא מהאדם את ערמומירתיו ועקמומיותיך ,כלי מלחמתו הטבעיים של האדם ,ועושה

תשתדל להעמיד את שאיפות האדם הפרטי בחוג הכלל ,באופן שמעשיו ,שהוא עושה

לפחת רוח חיים בגלמי-חומר ולהשיב נשמה לעם

לטד;:ות עצמו ,יבואו גם-כן לטובת הכלל ובחשבון הכלל" ~שם ,שם( ,כי "הכלל הוא

האדם ישו ,בעוד שהחיים מבקשים לרוב חש ב ו ב  ,,ת רבים.

אותר לתמים ומאמין גבחותיו :

רק סכום חומרי ורוחני ,המתחרה ממעשי יחיד•ם ובא מכחם של יחידים" )שם ,ע·

שלבו "נתאבן" בקרבו.
רק כאיש-הספר ,כאיש שאין לו נגיעה קרובה בעצם החיים החברתיים שלבן,
דן ברדיצ'בסקי על שאלות חיינו באופן אחר משדנים עליהן אחרים.

לו אין חפץ

 (, 30וממנו ,מן ה י ח י,ן צויד להתחיל הכל .גאולת ישראל  -הוא אומר -

לא

תברא לא על-ידי נביאים ולא על-ידי דיפלומטים ו"לעדלם לא תהיה ירושה לנו

זאת היא אצלו השאלה .הוא אינו

ממרשיעים דנדשעים ,אלא מאנשים פועלים בעד עצמם וסוללים בזה את הדרך בעד

מסתפק במועט של תורה ושל חיים .גם היהדות על-פי ברדיצ'בסקי אינה יהדות אחת.

אחרים'' )שם ,ע'

כי  eל ו גע ים ב על ים א חן ים אמנם יעזוב היחיד את

היא אינה ,לפי דרך בטריו ,לא היהדות של בית-הכנסת ולא היהדות של בית-המדרש,

צרכי חייו הפרטיים דעדסק לטובת הכלל' אבל ה חיים ה :תרי וי ים דדו ש ים

לא של הפרושים ולא של הצדוקים ,לא של הרבנים ולא של הקראים ,לא של חכמי

לפיכך עיקר העיקרים הוא להביא את היחיד לתוך

בותורים ופשרות" .ל היות או ל חדו ל" -

ספרד ולא של המקובלים ,לא של החסידים ולא של המשכילים ,כי-אם חפצה היא
להניד את כולם ו ל הגיה את כולם.

(, 21

א ת תפקידם" )שם ,ע·

(. 29

ה היקף של הצנדר ,שכל מה שיעשה בעדר ובעד ביתד יצטרף אחר-כך מ מילא

"לא פרשה אחת ,רשימה אחת ,דור אחה

לחשבון הצבור .לא עסקנים ,עוסקים נצרכי צנזר ,שתדלנים ופרנסים סדנים נחרצים

תקופה אחת וזרם תקופה אחת  -הוא אומר  -נותנים לנו את ה צו ו ה ה ש ל מ ה

לבן ,לא אלה הדואגים בעד אחרים נחרצים לבן ,אלא אנשים החפצים לשנות את

של ישראל ושל מהדת ישראל ,כי-אם כל הזדרזת .כל השבטים ; כל התנועות בעולמנו

חייהם עצמם זהם תוקעים את יתדם בארץ דעדבדים למענם ולמען ביתם הם" ,המה

רכל הרוחות שנשבו בן ,בין המצוידת וביד הבלתי·מצדידת ,נדלן נדלן נותנות

עשר את הדבר של צנזר והניחר איזה יסוד לכניד צבור ולשכלול איזה צבור כלכלי

מקדם להכיר על ידן חלק העם ולחדדו על ידן אל מסתרי נפש העם" )"בחומר
·דברדח" ,ע,

(. 11

"הנני חדלם

-

אזמר ברדיצ,בסקי

-

כריה שאינה צריכה לטהרתה בזיוה מן החיים ,כי-אם

י! i

35

מאותו האדם בבד בתור
טהורה

דדקא

על·יזי

N

(. 30

"סיסיל-רדדס הנדנה הן לא ·היה מלא אהבת צנזר כמשה מונטיפידרי

דהנרדן חירש

וכמה הגדיל לעשרת על אלה ! כמה כבש הוא לעם אנגליה וכמה,

)שם ,ע·

ברא נכחו

-

דהדא לא עשה בוזבז אך בעד עצמן ,הוא העמיד את עצמו זאת

1

ך

מ י כ ח
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ראשונים

37

ואחרונים

רבבותיו במפעלו ,הוא ברא גדולות .ובצורות ,יען ש עמד ב כ ל כ ח ו ו ה ו ב ו

בין בחומר ובין ברוח ,ביד במותרות ובין בצרכים ,הכל הכל זזוא תולדת ה ו צ ו ז

ב מ קום ש בוא" )שם ע(. 19 ,

שלו לחיות"".

כך תופס את הדברים לכל עמקם ומבין אותם עד יסודם אדם הרחוק מן

"גם הר.וחניות שלנו סוף סוף אינה אלא רק כלי תשמישו של הרצון ,אינה
וק צורך ידוע לחיינו עלי אדמות ועלי שמים שבאדמות" )"ערכיך" ,ע' (. 62

החברתיות והעסקנות הצבורית.

ועל דרך זו הגיע ברדיצ,בסקי לשאלת הערכיד שלנו .לאותה השאלה החמורה
ג.

סע ו

ה חי י ם

ד ש י ו ת

ה ב וק ו

"והד סער החיים היה בא ומנשב מעל ערמת הספרים" .גל גדול של חיים,
שהתכנס והצטמצם במשך הרבה שנים מתחת למנסה הקר והמהדק של הספר,

על-דבר ערכנו כעם יוצר ,ובא לידי הטלת ספק בוראי שלבו על-דבר עמנו כעtנ

של "אתה בחרתנו".

בזה הקדים ברדיצ,בסקי את ויינינגיר ,אבל הוא אינו מדבר

כמרחו על ה"אידיאה" המוחלטת ,הנצחית של היהדות.

על "אידיארת" מוחלטות

עד שהיה לנחשול גדול ,התרומם פתאום בקול רעש ראמו לשנות את עולמנו
ולהוציא אותז ממסגרותיו .על הספר עצמן ,שבקסם דבריו רעל-ידי לחשו התמידי
החזיק אותז שנים ובדת נשביח ולא נתן לד לצאת אל החיים - ,על הספר הזה

הדורות שלבן ,שהרכיבו בנו דברים רבים שאינם מוכרחים כלל לגבינו ואינם נובעים

התנפל ברדיצ,בסקי בחמת קצף כגבור מנחה בשעתו בהלחמו את המכשף הנורא

בלל מפנימיותנו.

סלנדריאן.

את הספר הזה ,שהרבה מעליו בנמשו אמנם זה כבר וחלודת הדורות

חיתה בהם והפכה אותם להיות ירדקים-צהדבים ,אותר המראה המזכיר תמיד את

השנים הירוקות דהעקן,מות של שר המרת דהכליון,

דמרפשטרת קשה בכלל הדיון ,ואנו איד לנר אלא היהדות בגלרייה ה ה יסטו וי ים,
נפי שהיא מותנת באותם התנאים אשר בדרך ההיסטורית שלנו ·ובאותם מנהיגי
תהי האידיאה של היהדות איזו שתהיה

ובשירה יש מאיד ואיד נברא בזה יש

nי בפינו ומפלס לו .חיים.

מאיד ;

-

"איד בורא במחשבה

כי אם את אשר ב ו א ה ונחזה ונרגיש

חרשי ,המש.רוו והחושב הם רק חרשים פנימים לו נתבים,

את הספר הזה ,ניחרד את

לשאוב על ידם מהבאר העולמית ולהתקרב אל המקרר לא אכזב" ,והשכינה שלבן,

עליו הנכמשים ,אמו לקוער קרעים קרעים ,עד שיפזזו ·ויתפזרו רחיה למשחק לרוח
ולא יהיה ערד למזכיר לנו את המרת דהכלידד  -אלה העומדים ואורבים לבו זה כמה

שכיבת היצירה שלבן ,היא בגלדתא ,משרם זה "חסר לבר בכל אשר נבנה יסד,ן

מכל פנה.

-

יחיו החיים ! והחיים מה יפים הם לבודד היושב הרחק מהם על גדות

נחלי ההזיה ·והחלום ".מה יפים ומה קדושים ! "אלף שנים הבן כאיד מול אור הנוקר

חסר לקדשי שמינו אופק קבוע ;

חסר לנו קרקע לנשמותינו ולנשימתבד ,חסרה

לשירתנו דלמחשבדתינד אדמה נושבת דחסו לנד הד ארתה האדמה" ,והאדם כעץ

השדה

 -אם איד אדמה תחת רגליו רשמים ואדר ממעל לראשן ,יבול ריכלה".

וטהרת הנדקר" )"ניד הפטיש והסדן"( .נאור הנדקר ובשעת טהרת הלב של הבוקר

"את החזירך החיצוני שבעם נרכל לסגל לנר בארץ ·לא לבן ,אבל לא את הפנימי.

כל העולם מתגעגע לאדו-יה ועומד כחרד ומצפה לקראת מלכו של עולם ,כל החיים

את החיים הנגלים נראה באשר הם שם ,אבל לא את מסתרי החיים ואת ·היד הנעלמה

כאילו הוסרה קליפתם ונשאר רק ת י כ ם הערב ומשכר" .כל האומר החיים יגעים

שבחיי עם" ,כי "החדש התרלדי הוא ה מ מ צ ע ביד האדם רביד הטבע ופותח לו

איבד אלא טועה .הקשיבו אל שירת הנוקר ,הקשינו אל העולם הנתז לכם" (.םש)

את תחום הטבע.

כן" ,יפים ·החיים לחולם" ,דוק בשם היופי ואל.חי היופי הוא קורא ומדבר.
ברדיצ,בסקי דרוש אל החיים ,ומעמיד את החיים מדל הספר ,אבל לא חיים סתם

דורש ומבקש נרדיצ,בסקי ,אלא חיים של יופי וטהרה.

החיים הם לו סולם מוצב

שי ו ת ה י ח יד היא טבולה ב שי ו ת ע ם ,ושירת עם לא

תברא רק מהמית א ן תן עם ומאופק הטבעי של א ן ת ו עם" )"בחומר

ע (, 26 ,זעם שאדפק טבעי איד לד -
לו שירה כלל.

ןברןח n

איד לד אדפק כלל ואין לו מחשבה כלל ואיד

בעם כזה הכל הוא רק הסתגלות חיצונית ,אבל איד כ ש ו יד

ארצה וראשו מגיע השמימה ,זרק אדי לו למי שרוצה לבנות "בשמים עליותיו

פנימי היוצר ובזרא ,כי חסרים אבד את המעיד הנובע מעומק האדמה ,המלחך

ואגודתו לא "על ארץ יסדה" .החיים הארציים הם סכרם הרצונות והשאיפות שלבן,

את רגלי ההרים והמביא בזרמו את ריח השדה ,העמקים והדשאים ושבר ,רק בן,

ה ת י ח ס ו יו ת י ב ו הנפשיות לעולם ומלואו ,דוק על-ידי התיחסרת קרובה זו אפשר

משתקפים שמי עולם וערפל טוהר ".לפיכך על השאלה החמורה :

לנר להגיע אל ה"תון" :להשיג את נשמת העולם וההזיה.
אפשר שירגיש את קדושת
שמעבר לעולם.

החיים 1

"אם יש לכשרובות

מי שחיים איד בן ,אי

בני ישראל איזו תקרה?" משיב לנו ברדיצ,בסקי בחשאי ,כי לפעמים הוא מפקפק

ומי שעולם איד לו .אי-אפשר שיגיע אל מה

"אם יש בנד כשרוד" בכלל ,כי לזיזיה "איד זה כשורן כלל לחידת בקי וחריף ,בעל

כי "הדבר פשוט ,שכל מעשי האדם רמחשבדתין ,כל דעותיו

רחשבדנותין ,רגשותיו דנטיותי.ן ,כל מה שימלא אותז לעשרת ·ולחשוב ,לעמול דלעבןן,

זכרדד ועוקר

הרים 1

וזוכר הרבה".

איד זה כשודך כלל להיות יודע הרבה ותופס הרבה ,לומד הרבה

11 :
וי

י
ימ י כ ה

38

'

ר ם ף

ב ר ך י צ' בם ק י

ראשונים

"ודא עקא ,שאצלנו ישנם רק בעלי מוחות לחוד ובעלי שכל לחוד ; דא עקא,
שבבי-אדם שלבו כאילו אומרים את מחשבותיהם כביכול ועוסקים במחשבות בל"

כלל.

ב פשית

המה עוסקים במחשבות מבלי כל ב ג יעה

להם והמה זבים על'

זוהי ה ו מת האדם וטהרתן ,הרמתו הנצחית"

"להם יחסר כ ח ה מ דל יו של המחשבות  mהרגשה החיובית
המחשבות איבן תוצאת תסיסת החיים ומהלכם מאינם יודעים

לחשוב 1

ליודעים 1

אחר"

ש א י ן ל ה ם ח יי ם כ ל ל ו ח ס ו ה ל ה ם ה ו ו ח ב י ו ת ה ח י ד ב י ת ב כ ל ל"

)"נמושות" ,ע' (. 89

חמדבילה למטרה זו היא זרן החיים ,שאם אין חיים ,אין יחס נפשי חי ,ואין יופי
ואין קדושה.

"שובר אל הטבע

-

הוא קורא,

שובר אל אמכם ,אם כל חי ,זכור כי אין

-

כאן שתי רשויות ,עולם ואדם ,אלחים ואדם ,כי הכל אחה יחיד ומירחה הכל אין סוף
ובלתי סוף".

"שובך ,שובר להטבע ,בבי ישראל !

והיה כאשר תשאלו :

מה שמה

ובזע ? 'אהיה אשר אהיה ! היא משיבה לכם בערב ובבוקר ,בכל עת ובכל שעה"
)שם ,ע,

ברדיצ,בסקי קרוא תגו על הרוחניות שלבו לא משום שהוא מתבגר לממשלת
הרוח בכלל ,אלא משרם שהרוחביות שלבד איבה רוחביות דאי-אפשר שתהיה רוחביו:ת

)שם ,ע,

(. 63

הרמת רוח האדם ,קדושiו החיים  -זוהי המטרה האחרונה שלך ,אלא שהדרן

דברים שאינם שלהם".
לה:ם

ואחרונים

"קדושים תהיו ! זוהי מהות כל קולטורה אנושית שלמה המקדשת כל האדם.

כל ה כ ו ח פ ב י מ י ו צ ו ו ו ב פ ש י ל ז ".ה
"בבי-אדם שלבד רגילים לסגל להם תשובות הרבה על שאלות שאינם שואלים·

39

(. 32-31

מן הטבע ברדיצ'בסקי עזבו תמיד אל מה ש מ ע ב ו ל ט ב ע ומן החיים אל
ק ד ד ש ת החיים.

כלל ,כיון שהיא רק תדרה שבכתב ותדרה שבעל פה ,ולא תורת הלב וטהרת הלב.
בודיצ,בסקי ,המתנגד להרבה דברים מתוות

הדת שלבך ,איבד מדוד·

.ן

במלכדת השמים ,אלא באנשים העולים שמימה ו קו ק ע אין תחת רגלם .בלי ארץ·
ומעמד הארץ אין ·להביט השמימה ,רשמים הכתובים בספר אין מספרים כבוד

"רק מעט מזעיר יאמר בהספד מאשר בבד ובנפשנו ,רק משהד מן המשהו 1

והחיים שבעצם".

"ה חי בנו ,מה שחי בנך ,בפנימיותנו ,הוא בלי אומר דבלי דברים ,בלי בטור

דבלי הגשמה שבדבור" )"על אם הדרן" ,ע(. 38 ,

ברדיצ'בסקי "ידוע" בינינו לניצשאני ,לתלמידו של מי שהכריז לפני העול:ם

נדלך ,כי "מת אלחים
בנן,

שחי

· -ויחי האדם" ,והוא תובע את עלב•ונם של החיים בשם אדתו·

בפבימי·רתנך,

בלי

בטרי

ובלי

הגשמה

שבזבזו""

ולא עדה אלא שבד בזמן שפרסם את ספריו הראשונים שבהרצאת "צעירים" וצעק,
אותה צעקת החיים הגדולה ,בד בזמן פרסם גם את ...ספר החסידים" שלך ,שבד יש
פרק אחד הדורש את "נטרל היש" ,רגם באותם הספרים עצמם לא קשה כלל למצו;א
דפים מעין

אלה :

"דיש שהייתי אומר

לנפשי :

מה ישאר לנר מן קולטדרתבד העתיקה אחרי·

שנדי כל ערכיה ותמורתה בחיים קולטוריים חדשים העומדים עליה  1אר בדברים.

אחרים :

מהו הנצחי שבנר שעדה אולי ,צויד להיות לנו לאור באיזו מזה גם בהיו·תנו

לאנשים חדשים ? ואז עוזבי זוכר מקרא מלא

שכתוב :

כל מחשבה אמתית בהולדה היא חיה

אל•.

וגם משהד זה הוא רק אומר ודברים ,רק דברים בעלמא שאין להם דמות העצם.:

והתקדשתם והייתם קדושיםזו.ו

מחשבת

חיים

וחיי

-

נולד מת .הרי זה "סנדל" מעיקרא

וככל דבר חי יש בה גם צער לידה וגידול של עצב.
צ'.נסקי ,כפילוסופיה הקדמדניה ,כמו שאור

מבעבע

 -ומולי.ד

מחשבה

-

את עצב השאלה רואה ברדי-

שבעיסת

הרעידן,

שאור

המהרס,

סריסי-המחשבה הם שלא ידעו מעולם צער גיד.ולד של רעיון

ושלקחו תמיד מן המוכן

-

מאחרים.

אם סופרים הם אנשים האלה

-

חלקם בין

הסופרים הנוחים ,חב.ותנים בשפה שטוחה ופרוזאית ,בשפת המי.שור ,שאין בה לא הר
זגבע ,לא נחל ועמק ,אלא היא כדלה מישור .אנשים ממין זה אין דרכם לשאול ,אלא
על שאלותיהם של אחרים.

מי ששואל כהלכה לא נקל

ב.וטים הם לתת תשובות

-

לד להיות משיב כעניך.

מי שהשאלה גדלה מתון קרקע נשמתו וכנחש-פתן היא

זכדציאה את ראשה מבין ·הסבכים ,מפרכסת בכל אבריה דמתיצבת קוממיות -

לנחש-

פתן כזה בדדאי שקשה למצוא "לחש" .אולם ה"מלחשים" לרוב לא חממו את הנחש
בחיקם דיש גם שלא ידעו ולא ראו אותו

מלחשים על המכה.

-

הם ואד רק את הנשוך על-ידיר והם

-

לאלה כל שאלה היא שאלת חשבון פשוטה ,שיש וצויד

להיות לה פתרון ,בעוד שהשאלה היא במקורה ,ככל דבר מקדרי ,אבסולוטית,
והתשובות הן לרוב לגבה רק יחסיות.

כבר הזכרתי את דבריו של ברדיצ,בסקי,

כי "השאלה היא הבאר העולמית ,אשר ממנה כלנד אבד שותים ,שותים וצמאים"".
.בלי שאלה אין תשובה ,דמי שאין לו יחס נפשי עמוק אל חש.אלה ,מי שהשאלה
אינה נובעת מעומק פנימי.דתו

-

גם תשובתו תהיה חיצונית ,שטחית,

מלאכותית ;
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בשר ,ולא נשכחה עוד לעולם ,כמד שלעולם לא נשכח את הדויג )של "מחכים"(

אולם מי שידע כבר את השאלה  -ידיעה עצמית ותוכית  -לו כל פתרון הוא צר
וקצר ולא יכסה לעולם על מערומי השאלה .ועל-כן השואלים באמת נשארים

ואת יפיה החיצוני והפנימי ,אף כי העין לא ראתה מחוד צניעותה אלא את "שתי
מקלעות שערותיה השחורות .היורדות מ  hחת כרבעה על מעיל·ה הלבן ,המכסה
ברובו את ש·מלתה הכהה" .כיחוד איד לשכוח את שושנה )של "בדויה של מתה"(

שואלים ,גם אחרי כל פתרון וכל תשובח ,אף אחיי שמצאו ,לכאורה ,את הפתרון

וההתרה .ברדיצ·בסקי שייו כלו לסוג זה  :הוא תמיד שואל ,שואל אחרי שמצא

הודה

אבל קר אחד עמוק מבדיל ביד חושב מהטפוס של ברדיצ·בסקי וביד הסרפיסטן.

ועצב

נפשה

וסודה".

ברדיצ·בסקי מאיר את פני גברריו באור מירחה אדר הבא מבפכים.

חסרפיסטן ,אף כי אופני המחשבה שלו סובבים תמיד על צירם ,אין מחשבתו חיה.
כי אין בה נ ש מת חיים ; הכל מתנועע אצלו בתבועת גלגל ומכרנה  :כותש וטוחן
וזורה לרוח· .מה שאיד כן אצל החושב מהטפדס של ברדיצ·בסקי  :דבריו מצטיינים

שופך עליהם תום מירחן ,תרם
בעיקר ראית

נ ש מ ה.

אגדי,

הוא

ורואה אותם ראיה אגדית ,ראיה שהיא

ניחרד הוא רואה נשמת האשה האגדית ,זו שהיא אגדת

האיש ,חלדם-החלומות שלו ".הנשים שבספררי ברדיצ·בסקי הן ברונן ,כמו שהוא

ב חיות שבהם ,חידת זר .שיש נח נפש ,נ ש מ ה.

אומר על אחת מהן" ,מקצת חלדם בהקיץ ומקצת אגדת-עם" ".משדשנה )ב"נדריה
של מתה"( ,הגברת העירונית .כרכב העיר ,עד מרתא )של "קיץ וחרף"( הכפרית,

המחשבה של ברדיצ·בסקי איכה לעולם ,מחשבה גרידא .היא איכה בבחינת

"מרחיך" בלב,ן אלא יש בה גם נח הזם וטבע הדם  :היא ערה ,חיה ופועלת.
השירה והמחשבה  -הומות ז.ן אל זו וכנפיהן משיקרת אשה אל אחותה .יסדו
הכל  -לפי דברי ברדיצ·בסקי  -הוא ב ל ב " :שם כבקש גם את המושכל·רת

משרש הכפר ,הן כולן מלכות-היופי.

יש בהן מבת-המלכה הנצחית של אגדת

הילרים ,החיה בלב המשורר ובדמירנר.

כי לא את האשה כמר שרי.א חרא חפץ

ואת עצם המושכלות ,משם יברא הכל ,הכל"") ".ערבים" ,ע·  (, 35אולם במקרם אחר

לתת לפניכן ,אלא את האשה כמר שאנו רואים ארתה ברגעי עליה מיוחדים ,ברגעים
של כסופים עליונים ,כסופי נ ש מ ה.

דברי המחקר של ברדיצ·בסקי

גם ספורי-החסידים של ברריצ·בסקי ,מצטיינים על אלה של אחרים בזה.
שיש בח.ם "בשמת חסידים" .יש אחרים שהיטיב·ר ממכר לצייר את ח י י החסידים

מרדה ברדיצ·בסקי ,כי "ההרגשות מקבלות אצלו תמיד צררה הגיונית" .ברדיצ·בסקי

מלאים הם פניני שירה ר"ה.לב .הלב הוא השואן בכל אלח" ,וגם דברי שירה
של ברדיצ·בסקי ,שלרוב הוא נזהר בהם מן ההגיון

יש בהם מן המחשבה הדקה,

לפנינו במזה זר את ב ש מ ת החסידות.

הקטנה" דגם בספורים אחדים שבקובץ "מהעבר

ב"בין שבי הרים" ר"השמחה במערבו",

למשל ,רואים אנו את חיי האמרנה שבחסידות .והאושר הפנימי והשמחה הפנימית
הבאים לרגליהם ,אבל בה בשע·ה שאבו קוראים את הדברים ,רואים אותם ומתענגים

ברדיצ·בסקי אל ה מי ת ו ס ,המלא מחשבת-עולם .רחוק הוא ברדיצ·בסקי מלהיות
"אמן לשם אמנות" ,צייר לשם ציור ,כי לא את הדבר כמו שהוא הוא חפץ ל·תת
לפנינו ,אלא מחפש ומבקש הוא את הן ב ר כ ש ה י א ל ע צ מ ו ; לא הצרו-:ד

עליהם ,לא נוכל להסיח דעת גם מהצד השבי ,מהצד העכור והאפל שבדבר ,כי בה
בשעה מתגלה לפנינו כל העבדות הפבי·מית והחיצונית שבאמונת "צדיקים",

עבדות שיש בה מעין "עבורה זרה".

בכמה מספוריו )בקובץ "מעירי
הקרוב"(

.ו

כשפרץ מצייר את חיי החסידים אכד רואים

בעקבות האור גם את הצל המלוח אותר.

גם רעיון ,שהוא כמו צל דק ושקוף ,המלוח את הדברים ,אבל איכר מפריע את
מהלכם  1ומכל-שכן שיש למצוא זה באגדותיו העממיות ,כי באלה כבר מתקרב

מנסה

i

)פרץ .למשל( לאורותיהם וצלליהם ,אבל לא על.ה ער עתה בירי שרם איש לתת

המחשבה השירית .ב"מחנים"" ,עורבא פרח" וכן בספורי-החסידים שלו יש תמיד

החיצונית ·היא עיקר לן ,אלא המהות הפנימית.

!

מ רגיש
ים בכל שורה ושורה של הספור ביחד עם המספר את תרם יפיח ,צביעות

יש שראו בשאלה הנצחית שעל פכי ברדיצ·בסקי סימנים של סרפיסטיקה.

-

ו

ן,

ואת 'היופי הנעלה והנאצל שבה .המספר מודיע לנו רק זאת ,כי "הבערה יפה מא,ן
דתהי ככוכב נפל מן השמים להתהלך בארץ"  -ואבד מאמינים ל.ן ,מפני שאכד

לכאורה את התשובה .איד בספרותנו איש המלא כמוהר המית המחשבה וצער
המחשבה .גם סגנונו חסר את המנוחה ולשוכו מבקשת ומחפשת תמי.ד

הוא פילוסוף-פייטן ,או משורר-חושב-מחשבות.

iי

אולם אצל ברדיצ·בסקי ,בספררי-החסידים

שלו ,לא בראה לעולם את צל הדברים ,כי האדר שלן ,שהוא ·מגלה לפנינו ,איבר

ברדיצ'בסקי

אותר האדר כפי שהוא מתגלה ו מ תג ל ם ב חיי החסידים ,אלא אדר החסידות

לתאר את חיצוניותם של גבדריר לפרטיהם וכאילו הוא קורא לכר לראות בעיכים

כמו
שהוא מאיר במקורר ,נעליתו הנצחית .בטרם התגלה לבבי-אדם יושבי חרשן".

ולהסתכל ; אבל דוקא אז איד אכד רואים וזוכרים כלום ,כאילו לא טפדסים של
אנשים חיים עוברים לפנינו ,אלא צללים ,בעוד שאת בת-שוע )של "מעבר לכהר"{

כי פרץ ,בכל נטיותיו גם הוא לרוחניות ,הוא בעיקרו צייר ,צייר המסתכל בדברים
ומצייר אותם ,בעוד שברדיצ·בסקי איבר בעיקר מסתכל ומצייר ,אלא רואה ב ש מ ת

אבר יודעים ומנירים ,אף-על-פי שלא ראיברח בכל הספור אף פעם אחת בעיני

1
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הדברים" .מי שהוא ודאה  -אומר אפדריסמדס עמדןל אחד  -איבד בקדם דהתבדנן".
כשהחסידים מרןלדים וקודיך של מצדה ומתפללים בכדנה עצומה ,עומד פרץ

האגדה

אין-זמן.

ריקוד נעלה ,עליון.

גדותיהם ,אשר כמעט יסירו את הקד המבדיל בינינו רביד העולם אשר מסביב לנו".
"הננו ורצים לצאת מתוכנו ! ו.בנד מרקדים!"

נשמות פשוטות אלה אוהבות את סוד שיח האגדה.

"האדם מרגיש אז שאינו יחידי"".

ה·פשדטים

ביותר,

אד

הטהורים

ביותר

י ה חדדו ים

עליהם ,קורנס הזמן מכה עליהם נכח גדול ,רחם

-

ביותר :

המקדם

-

אלה

מכביד

עינם ולבם אל נקודה אחת

שממזלם נאויר" .הם מבקשים תמיד את בקרותם הנצחית" .דספדריו של ברדיצ·בסקי,
אפילו אלה שאינם אגדתיים על-פי צררתם ,מ עין אגדות הם על-פי תכנם  :כי בדלם

הוא

כאילו מבקשים את הכחדת ה ב ס ת ו י ם הפועלים בחיים.

אין ברדיצ·בסקי בזטה להראות לנו את הדברים בשעה שהם נחים ונהניiב
מעצמם  :הוא אוהב ניחרד את הפעולות והמעשים ,רגם באלה לא את הקולחים

סוער ,הוא מרקד"".

"איש חסיד יתד ידו לרעהו ,השני לשלישי והשלישי לרביעי זכך עד עשרה,

זהמה ירימו פעמיהם דירןלדו  1מרקריז נהלן-נפש ,נתחלה לאט-לאט ,בלחש רעל
פניהם שדכן אדר וצללים  -המה חדשנים ,חמה שקרעים ,המה דבקים ; ואחר-כן

בקלוח פרשו ,בזחילה שאינה פוסקת ,אלא את ה"מאררע" ,את המקרה
התפרץ דבר ממסגר ההכרח ,הרגיל ,והאיר בברק מיוחד את סביבתו .המעשה שלו
הוא לרוב מעשה שאיבר מהמעשים בכל ידם ,אבל פותח לנר פתח אל המעשים שבכל

שקרה :

ימהרו להתנועע ,ירוצו במעגלה ,ישתקשקו ברגליהם ויניפו ידיהם כמתחננים,

כמבקשים על נפשם .והתנועה הולכת הלן רגבו ,הלן .וחזק ,המורץ הלן ועגול ,הלן

יום ;

וסבב".

"והצל נדחה מפני האדר"".

פרט היוצא מן הכלל ויוצא ללמד על הכלל כולו".
הנה המלחמה הנצחית שביד היופי והכעור באותה האגדה היפה על שרשנה

)ב"בדדיה של מתה" ,ב"מהעבר הקרוב"( ,המזכירה לנר את ספרר-המעשה על יוסף,

"ורגליהם מרחפות ,כמעט אינן נוגעות בארץ ,והמה נשאים רעולים ,מרחפים

שהיה יפה-תראו ריפה-מראה ,ונמכר לעבד ".ואמר ,שחיתה אהדנה לבעלה "רה' סגר

והמה שמחים ,שמחים בשמחה

וחמה" וכשילדה  -רתקש בלדתו" רמתה" .והיא מזכיר.ה בפרטיה הרבים ובסוף
העצוב שלה את אגדות ימי-הנינים הרבות על המלחמה הנצחית שביד אלחים והשטן,

משעשעת כל הנפש .הם מרגישים הלן עליון ,והלב מלא אהבה וגעגועים אל

מיכאל רסמאל ,עלאה רתתאה ,שתמיה בערנרתינר הרבים· ,תתאה גבר".

השכינה".

"המה מ ו פ ש ט י ם ,הם אינם בהאי עלמא"".
ברדיצ,בסקי מתגעגע תמיד אל המןלרר ,אל ה ב צחי ,רעל-כן נוטה חרא
להפשיט את הצורה מן החומר העכור שהוא מתגלם בד ,והצל נדחה אצלו מפני הארד
ו

וניצוצות נשמת הילדים ,ומכל-

שכן הרבה ניצדצד·ת מנשמת העם ,מאירים תמיד גם מתון נשמדת הגדולים

"הוא מרגיש אז יחסר אל האדר העליון ,אדר אין-סוף ,המתגלה בכל מכמני
המציאות ; מרגיש את סוד החיות וההזיה העולמית מודר דדרד·ת לדור דדרדת ,ולבבו
יצא לפני הדר כבדד מלכותך ,לפני זיז שדי ; רוצה הוא להתאחד עם הכל ,להתרפק

,,ו

אזלם ד.וקא משדם שהיא למעלה מן הזמן והמקדם

-

זמנה ומקדמה ·תמיד

הילדים· שאינה קשורה ערד כדלה אל המציאות ,ונשמת העם ,ההמון ,הקשורה יו תו
מ די אל המציאות ,אב ל אינה חפצה בה דרדצה להמלט מ"עמק ענדו"  -רק

מניע אותנו בתנועה חיה שלא ידענו אותה זאת שיחה ,חיים שוטפים על כל

הרב".

-

דמדפשטה בבחינת-מה.

היא בבחינת-מה כלמעלה מן הזמן והמקדם.

והמעשים ,שידתו משהיא שוכנת בתרכם היא מרחפת ומרפרפת עליהם· ,ייי' נשמת

דאז הננו מ·תפעלים ומתרגשים ומסתערים ,והסער בנפשנו

באדיר וארו על פניהם יחלוף ,ועיניהם

אולי הוא מספר האגדה הגדול נידתו בספרותנו.

האגדה היא תמיד

ובכל מקדם ,כי האגדה זוהי ב ש מ ת הדברים והמעשים בכל ידם ,שאינה מתגלמת
לעולם כולה ,כי היא ה נ צ חי ה מ ד חל ט שבחיי המציאות ,שכינת הדברים

"יש אשר יגע בנד רוח ממרדם ,והיה יהיה בנד לים סוער וחרא מכה גלים,

כמאורים 1

ואחרונים

המעשה שלה קרה תמיד בארץ רחוקה ונפלאה ,בארץ אין-ארץ ,וזמנה גם הוא

"תפלה לעני כי יעטוף ,לפני ד' הוא מרקד".

על קובו ,להתרפק בכל לבבך ,נפשו ומחותך ,והחיים ·בד שוטפים נזרם עוזם :

-

אבסולוטית

מתערב בקהלם ,בעוד שברדיצ'בסקי כשהם מתפללים גם הוא תפלה )"אני תפלה"
ב"ספר חסידים"( ,וכשהם מרןלדים )"ריקדדיז"  -שם( ,אז גם נפשו כדלה מלאה

מתגעש ושוטף
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נטיח זד לאבסולוטיות גרמה בדדאי הרבה ,שברדיצ·בסקי נעשה למספר

מרחדןל י מ ת ב י נ ז אליהם ; אמנם עיניו מאירות ,מןלנא הוא באשרם ,אבל איבד

בחזקה 1

i

רחובה הרבה מעין אלה יש להקשיב ולשמוע באגדותיו של ברדיצ'בסקי.

ו

1

___j
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מ י כ ה
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בך ך י צ; ב ס ק י

י ו סף

ראשונים

כאח,ד רצוני לדמו  :באשר בז באה הטבע לידי ספירתה השביח ,לידי הספירה

דממת הסער

סוער הסער רכל היקום רועש ;

ואחרונים
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התדלדתית ,המתנחלת מדור לדדו ונתבת מן הצבור להיחיה מן הכלל אל ופ.רט"".

כל אשר בנו חי ,סואן ,מכה גלים ,ופתאום

רחבה דממה  -הדממה שלאחר הסער· ,ובדממה אבר מקשיבים לקולדת אחרים ,קולדת
חשאים ,שנחבאו בפנדת הנפש ,דעתה הם יוצאים ממחבואם.

)"דין ודברים" ע(. 62 ,

וזהר "הצער התדלדתי" הגדול ,המשתקף בדבריו של ברדיצ,בסקי ,שה"רצדן",

צללי החיים הם והדם.

במרבנו של שדפנהואר ,נלחם בנפשו עם המסתכל ,במרבנו של הב''ל ,אד ביתר

הד החיים של אתמול" ,השארתם הנפשית ,שנשארה מאתמול ליום" .בשעה שהבל

"העולם כרצון" ב"עדלם כדמי·דן" ,כמראה ,כחזיון ,והוא נמשן ,בדרן הניגוד

בנד סואן ורועש ,איד שליטה להם ,ונחבאים הם כלשנת חשאיד אשר בממלכת הליל ;

ביאור :

אבל הבה קמה הסערה לדממה ,רחם יוצאים ממחבואם ,צועדים בצעדים קלים ומגיחים
ממקומם צל אחר צל ,מתגדלים ונמתחים ומנסים על הכל ועוטפים את הכל באדרתם

הגדול ,לכאן ולכאן.

תמיד ומזה תדלו אצל.ן שירת חאלגיה ,שירת הנכאים

הרכה ,המדברת וקרואת לנפש בלחש סוד הצללים".

שיות הצער ·המוחלט והערני אין קץ ,עבות הנפש וצערה הגדול לאין מזה ,שאין

"יש אשר נפשנו דרושת את תפקידה בחזקה.

מוצא מהם ואיך

כל אשר בבז .מסתער ומתרגש

היינו כבר על המפתן ,ע1ןן שעל אחד אל משאת ררחנן ,ולפתע

מחיים ;

נרבד

"אין אני יודע מה היה לי 1אבל עצב ישראלי~ שכמוהר לא הרגשתי מתמזל

שלשדם ,בא ודופק על חלדן חדרי הבוד.ד

כמצנרת לנגד עינינו והכל יראה בתכריכי מתים לא יחיד" )"נמושות" ,ע' (. 11

"שם על יד שלחני הקטן ,בחדרי הקטן ובעולמי הקטן אני יושב ומקשיב

בעקבות הסער באה הדממה ,וברגעי הדממה נפשנו כאילו נעשתה אחרת

את נכאי הגוי הישראלי וא·ת עצבו האורן משבות דדו ודור".

הרצון אל החיים ן"חחפץ אל הנח" נעשים בשעה זו כהים וחלשים והאדם

לגמרי.
מניח אז וטומן א·ת כלי-מלחמתו בסתר פנה ואינו ערד פועל ועושה ,אלא ח ו זה

"ובדלם בדלם ,בנעריהם וזקניהם ,בגדוליהם :ןקטניהם באים וחזנים על-יד
חלו iי.

הסתכלותו בעולם אינה ערד אלא הסתכלות א מ ב ז ת י ת ,הסתכלות

ש י וי ת ,ן"איד לאדם-המשורר יחס ה תו על ת בחזון

-

בן-חדריו לגבי הפסד ושכר ,לגבי קורב ורחוק" )"בשירה וכלשדן" ,ע'
שבשעה זו קורב ררחרק

-

ו ח ז ק ק ו דם ,עבר דהרה

-

"ופניהם מספרים לי דברים שלא שמעתי .בעיניהם אני רואה דברים שלא

אומר ברדיצ'בסקי  -והוא

(. 9

ראיתי.

ויש דוקא

"ועל הכל מרחף כעין אופל עמוק רצעו-עולמי שמעינו לא הרגשתי ולא חשתי

·העבר דוחה את ההרה ,כי

גם כשדרש נשמתי.

בחוה אבד חיים דודאים כל פרט רפרט כשלעצמן ,שאינו מצטרף ערד בנפשנו לחזיון

"ועל הכל אופל  -אלחים בוכה על בניו שגלו מעל שלחן אביהם".
"יש אשר צעקה גדולה ומרה חפץ אנכי לצעוק במחנה ישראל ,לתקוע
ולהריע חפץ אנכי בכל כחי ונשמתי  :הסירו את הנכר מקרבכם ,הסירו מכם את

שלם ,חזירן שירי ,מה שאיד כן העבר.

"בשעה שאנו מעמידים אותנו נתזן חענינים ,רצוני לומר :

בשעה שאבו

אשר נתתם לכם.

·מעמידים אותנו ב·תור עצם יחידי נ ב דל רל·רחם נגד העבר ,נגד חלק גדול מן
העבר ,בשביל שסותר חרא להחיים  1לחיינו אנר  1לחיינו
אביס ים אב ו

התנגדות וזעם.

ל ו אות

-

חירם~

אז

אנו

רדאים

"ולב בשר דרוש לתת להם ,לב חיים ונשמת חיים ,אדיר חיים ואופק של חיים".
"ואת אשר איד אני סרבל אנכי אוהב תכלית אהבה ,את אשר חפץ אנכי

1

אותו העבר~ אותו חלק מן העבר בעיני איבה ,בעיניי

להרוס איני יכול להורס"".

אחרת היא הדבר בבואנו אל העבר בתרו אנשים רק רואים ולא

"בידי אבי הרוס ,ומרגלי אני מסיר בעלי ,כדי שלא לגעת באדמת הקדש שלבד".

לרחמים ,בעת נתיחס אליו כאל דבר ש ל ם ,שאיבר תלדי בנו כלל ואינו עמוס עלינו
כלל~ כאל דבר עומד וקיים בתור

חזי .ן ו  -טבעי ;

לגמרי ונ·תיחס אליו ביחס אחר לגמרי.

"תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה ,ישפוך שיחד"".

ומתעלפת ,עטופה ועצובה עד היסדו.

ידע,ן לפתע אבד עוד הפעם כמתנועעים בקהל רפאים וכל אשר בבז ומסביב לנו

ז ו יאה.

-

כלשדנו של ברדיצ,בסקי,

-

שירה זו של ברדיצ,בסקי ,שירת הנכאים ,היא מיד ודרי נפשי ,של נפש חדלה

לצאת ,לנתק אסדוינר ולצאת ,לחי·רת רלצא·ת ,ללונדר לועשרת דברים מחיים ומעשים

-

מנוס :

דבר זה נותן לדבריו צבע טרגי מיוחד והד עצב מל.ךה אותם

"וערד ·הפעם לא ישאר לי רק העצב הפנימי ,רק הצער הפנימי והנכאים

אז נראה אותו בעינים אחודת

הפ.נימים".

אז יפה הוא העבר ,עשיר הוא העבר .דנשגב

הוא העבר ,בזרא ונשגב עוד יותר מחד.ידן טבעי ,באשר הוא חזיון טבעי ו ת ז ל דתי

l

"הבד לי בבל וכבור ראשיו .לכם שירת-נכאים ,שירה לרדודת ,לזרוי רדוד.ת

~

ד
מיכה
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יוסף

ברריצ'ב

D

ראשונים

קי

בכל

ספוריו

ראחדרנים

לא את המעצורים והמכשולים מחוץ ,אלא את נפשו הוא ,הקרועה והשסועה לקרעים
רבים של "יחיד" ו"רבים"" ,אדם" ו"עם" ·והעיקר ,הריה וחדלון ,אור וצל ,רצון

"הבו לי כבור ועל בהרות בבל אשיר לכם שירת גוי הולן ראינו הולן.
"ובנאים תשמעו בשירתי") "".ערכיך" ,ע(. 96-94 ,
והד שירה עצובה זו ,שירת הבנאים ,אבו מקשיבים
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והםתנלות ,תמימות ההרגשה וחשבון הנפש

של

ברדיצ,בסקי ,אף באלה שבכתבו ב·~נות "הסער והרעם" שלו ,בשעה שכאילו עמד

-

י היא נ ש או ב ל עדיה".

אין ,כמדומני ,בכל ספרותנו החדשה סופר שהעשיר את הספרות החזיונית

על סף החיים החדשים ובכלירן עיבים ולב חכה לבואם" .כי אם ספריו ומאמריו

כברדיצ,בסקי.

הפובליציסטיים של ברדיצ,בסקי מהימים ההם עשירים ביותר במומנטים דרמתיים,

אחד של עליה וירידה ,נצחדן וכשלרן ,מלחמה ושלדם.

המלאים פת.וס ,ואף לשירת הבנאים שלו שם יש הד מלחמה ,הבה ספוריו וציור~ו,

הנה סופה ויללת הסופה והנה שקט ודומיה ,הנה רוח סועה וסער וקול ענות מלחמה

גם של הימים ההם ,מגלים לפנינו לרוב את הצד השבי שבנפשו ,הצד הפנימי שבה.

והנה ודרי נפשי ונפש אדם משתפכת בתחנה.

מלאים הם הספורים האלה ברונם געגועי עולם ,הד העבר שלא מצא את תיקונן,

ובנפשו קיץ וחורף ,ערב ובוקר גם יח.ד"

"

ועצבה של שירת העתי,ד שלא מצאה גואלה ,ושניהם כאילו נודדים בעולם
מורגשים באטמוספירה

פנים ומשתקף בהם

כל גבוריו של ברדיצ,בסקי כאילו תלוים בתהום הנצחית

בני

כובשת בחוץ ;
לב הוא ולוחם ,אבל אינו מתבייש כלל להיות עומד "על אם הדרן" ותועה ומ  :iקש,
גלוי-לב הוא יותר מדי ורואים אנו אותו בכשלובר כבבצחונו.

מיכאל .,גבור

"מחבים" ,אלימלך ,גבור "עןרבא פרח" ,רכל הנפשות הפועלות בספדריו הקטנים
"לבדן"" ,בלעדיה" רעוד-כולם חייהם אינם מתפשטים ברוחב ,אלא בעומק.
הגבורים הללו כובשים את החיים ,אלא שואפים ,מתגעגעים

-

דורו ;

נפשו עשירה יותר מדי ובעלת צדדים מרובים יותר מדי מזר שנועדה

ל.היות לנח-דוחה לבה ויו·תר מדי היא נטויה כלפי פנים עד שיהא אפשר לה להיות

תמיד ה"תון" והפנימיות ,הבה ספוריו שנכ·תבו דוקא בימים

האל.ה ,שברדיצ,בסקי אמר לצאת אל החיים ,בטרים כולם לצד

איד

ומסתכלים ,ואיד הם

י·
והערב בא.

עושים הם את חשבון נפשם ומוצאים אותה בוטה לצדי דרכים רבים,

בעוב

כל מקום שבאמו אצלנו בוקר ,הרי זה מקרא קצר.

הוא רק חלום נדקר ,חלום שחולמים בליל סתר על יום אביב בהיר.

לפיכן היא הולכת אך ,יותר נכון ,תלויה ,באמצע ,בלי שאפשר לה לנטות לכאן אר

לכאן" .הגידו נא לי  -צועק ה"גבור" של "בלעדיה" )בקובץ "מנית ומחוץ"(

אמיץ

וטבע המונהגים הוא ,שהם רוצים להיות נהוגים על-ידי מנהיג היוצא לפניהם".

מסתכלים מפנים לחוץ  -גם זה כבוש ידוע של חיים - ,אלא מסתכלים לתוך

פנימיותם :

הנה אור הזריחה והנה זיו השקיעה

אולם אולי דוקא משום זה לא הרבה להשפיע על מעשי החיים והשקפת החיים של

אם ספרריו של ברדיצ'בסקי בכלל בוטים יותר לצד

פנים :

-

בהרבה גרעינים של מחשבה ושירה ,שכבר עשו ועדר יעשו פרי לעתיד-לבוא ;

שביד העבר לעתיה ראי-אפשר להם להטות את דרכם זאת מהלכם לא לכאן ולא
לכאן ,והם תוהים בנפשם".

הבה סער והנה דממה.

כן ,את הספרות .ה ח זיו נ י·ת העשיר ברדיצ,בסקי עושר רב ,העשיר אותה

ובוכים והומים בחשאי ".הד של רצון גדול וחוסר יכולת לקיים ,להוציא אל הפועל,

זן :

כי לא רק ספוריו ,כי-אם גם ספריו הפובליציסטיים הם חזיון

בחלומן כר נרחב מלא דשא ושטוף אור שמש ,והקיצות

 -מה

טורד מתדפק על החלונות.

יעשה אדם כמוני בתוך הנקודה הקטנה שהוא חי בה ,בקודה המתנועעת ביד שבי

-

הבוקר שלנו

רואה אתה

רהבה ליל אופל וגשם

מרובה הוא האור נתון נפשן ,משתפן הוא על גדר·ת·יר

וחפץ אתה לחנות ממנו בבי-אדם ,חפץ אתה להאיר ל.הם ולהשפיע עליהם ,אבל

חלקי אין-סוף ,ביד העבר והעתיד  - "1צמא אחנה הוא -
הם צמאי אהבה  :בודדים הם בעולם ומתגעגעים לנפש קרובה ; עשירים 'הם ברוח
ןחפצים להשפיע ; אומללים הם וצריכים לרחמי אשה  -והנה הוא כבר אוהב

כל גברריו של ברדיצ,בסקי

מסביב רק חושן ודממה ,לילה ואפלה
האפלים האל.ה 1

-

-

ואורן המעט .מה הוא

לערמת

הנחרת

אותר יבלעו הצללים המרובים ,השטים בממלכת הלילה.

היה

·ומרגיש בקרבו "כעין רחיה רבה אל מקום שמחוצה לך ,מקום שנגלה ל·ו בתור נפש

חלדם

אחת ,נפש חיה יחידה "".אבל "היא אחת מבנות הארץ" ,ובכן "מה לי ולה  1אהבתי

אח,ד כאילו התעורר העם לקול המנהיג-החולם הגדול והתחיל חי ונושם נשימה

הגדולה אליה ,צרכי נפשי אליה ואל רוחה

-

חיה.

ישאוני בחזקה ,אליה ואל הרוחב

שבעולמה .אינני יכול לחיות בלעדיה ,עולמי שמם ,ברי יכבה בלעדיה ;

-

היו ימים מועטים ,תהילת ימי הציוניות המדינית ,אז כאילו האיר השמש רגע

לקול בשימתו התעוררו בעלי-כנף והתחילו לשיר את שיר הבוקר ,את הימנון

השמש ,אבל ערד בעצם היום חשך השמש רעבים באר ויכסו את הכל ; איד מרחב

אבל

העבר שבי ,מטפח על פני ולבי" ;"".שם עם כולך ,עמי ,שרוי בצער ,ואני יושב

ואין מעוף ובעלי-כנף אספר כנפיהם ונסר שוב אל קנם.

בשעת חירום מאחורי אשה" ,וזה פותח את כל פצעיו ובלם שותתים דם ".נלחם הוא

יחידי הסגולה ,כיונים נבעתות ,נסים איש לעברו.

i

~

l

בלי תקרת עם יחידי העם,

כל אחד יושב בפנתר ,מתחמם

i

ו

'1
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מ

,

כ ח

,

ו ם ף

לאורו המעט ובודק שם את נפשו.

ב הך י צ' גם ק ו

רא' t!-רנים

של החושב הרוסי )אמנם יהודי גם זה(

כפרחים ביום סער ,הסוגרים את עליהס

היא כבדה וקשה.

ועל-כן היא שוללת כל דואיות שלמה ויפה.

הסערה כאילו שנה לדממה ,אבל הדממה

כל שעה היא שעת חורבן עולמות .איד משנים עוד ערכיז של

אלונים חזקים ,שכבר הכו שם שורש ועשו פרי ,נסחים ממקומם ,וכל זה

על-ידי פשטות קיצונית זו בא האדם לידי מסתו ו ין· .הוא מגיע לידי

בעשה לא במגרה וכל כלי ברזל ח,ן אשר יבוא מן החוץ ,אלא בצפונים ושינים
המכרסמות וחותכות.

ס ת י מ א ד כ ל ס ת י מ ין .הוא מגיע לידי מחשבה ,שהבל אפשר הוא לגנינו

כל הפרוצס הנפשי המיוחד הזה בראה בספריו ·האחרונים של

דבלתי-אפשר .שסטרב אומר ב·מקום אחד מספרו הנ"ל ,כי אלמלא היה מתירא .שלא
יביא אחרים לידי צחוק ,היה מחליט ,למשל ,כי "כל דבר אפשר לצאת ולהדלד מכל

נרדיצ-נסקי :
זה כנר - ,אלא מרוכז :דוא כולו נפנים .לא אור וחיים הוא חפץ עוד להניא לבבי-
הוא אינו פונה עוד לחוץ

-

מהשפעה לגני חוץ ,כבראה ,התיאש

זבד .הדומם אפשר לד לההפן לעינינו לצ·דמח והצומח

אדם יושני חושן ,אלא חפץ הוא כי יבקיע ~ל יו קן אחד של אור אל תוך החשכה

הונה שנתון נפשו.

אומר עתה

לא ללמד את אחרים הוא נא ,אלא די לו להפקיע את עצמו.

ע'

(. 8

את כל המחיצות והסיגים ,את כל הבסרים ,כסדי לפנים מכסרי ,עומדים אנו עוד הפעם
לפני הפלא הגדול של הנצח ,עומדים ואיבנו יודעים על מה עומדים".

החיים ·תמהים הם על עצמם ושואלים הם על עצמם" )"ערבים",

הוא כמתהלך נאו·פל וכמגשש.

"בסתר אלחים ,שם נעמוד האדם על צ·ור-חמכשול בחייו ,על אפיים של

ועל-כן גם הסגנון בספרים האלה הוא כשל

חייו ; שם ,שם במקום שהנפש מבקשת לה סתרה ,איזה מרגוע ואחיזה בחיים ,רגעי

גישוש ,כשל נגיעה בצללי דברים".

היא לא

נוחם ודעת ,שם שם ,הרחק משאדן החיים ,משאון חיינו ,הרחק מכל אותם הדברים,

אולם עתה

שרדפנו אחריהם ושרצנו אחריהם ,שם ,ב ש עת חש בוז ה אדם עם עצמן,

שמא

עם מעמדן ,עם נחל·תז בעולם ובחיים ,תפזל עליו אימתה ופחד מפני ירא·ה עילאה

כ ל ו ם ? אתם עסוקים בדברים ומעשים,

רתתאה - ,מרגיש הוא שאיזה דבר לא נפתו בחייו ,שאיזה דברר כמוס מאתו,

השליל·ה של נרדיצ-נסקי לא חיתה גם מ·תחלה שלילה ב ע צ ם ;
היתה אלא שלילת ·ה חיו ב ,הטלת שמא נברי שלו ושל אחרים.
כאילו חדל לגמרי להיות קובע מסמרות בדברים והשמא שלו הוא

אריכתא :

שמא

א ין

א בו

י ו דע י ם

·מיד

שאיזה ערן נסתר ו ו ב ץ על דו .מרגישים אנו .שהרבה הונה חלמנו וחשבנו

בונים עליה על גני עליה ושוכחים אתם לנזרק את היסוד  :שמא מעי קו א
דד יבא פ יו כ א ? אולי הכל הוא רק מיד אחיזת עיבים ,מיד גשר מלאכותי על
פני תהום רבה.

 -לחי.

זבד-מציאות

התורה האיבולוציובית מראה לבו ,ני אין בזה כל אי-אפשרות .תורה  iו מניחה לנו
תחת הרגעים שבו·ת-האל·פים  -היינו ,גם הן רגעים ביחס אל הנצח" .כשמסירים

הוא אינו חפץ עוד להטיל ספק נוראיות של אחרים ,אלא חפץ הוא להציל איזה ניצוץ
של אור ולהניא אל תוך החשכה הנוראה הסוכנת אותו" .ה כ ל ח יד ·ה  -הוא

-

שסטוב בדברו ,באחד הפרקים מספרו

 Hז Cס f\noeeo3 6e3noYBeHH
על התורה האיבולוציונית בבריאת העולם,
ר",מובבה" והטבעית ,הוא מעיר כלאחר י,ן כי "טבעי ביותר היה הדבר אלמלא הי1ז
בעולם כלום  :לא שמש וירח ,לא אדמה :וכוכבים" .זהו אופן המחשבה של אנשים
בעלי פשטנות קיצונית ,כי על-כן איד דרכם לעלות בהרים ,אלא ל קדו בהם.

עם ,אלא בודקים בלי הרף את הערכין הנפשיים הקבועים ואת האמונות הנפשיות

הקבועות :

ל .ש סטו ב .בשניהם יש אותה ·החריפות,

לכאורה ,שיש בה בעצם פשטות קיצונית ,שאינה רוצה בשום קפיצה והתרוממות,

·וכוסותיהם ומ·תכבסים ·לתוך עצמם ,כן הם ,אותם היחידים ,מחזירים פניהם מן העם,
מן ·הצבור ,ומתפללים ביחידות ".סער הנפש איד לו עוד מקום להתפרץ למרחב
והוא משתקע וצולל נתון קרקע הנפש.

ראחררנים
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לחלום בעוד שהבל תעי ה היא ב ידינו" )"ערבים" ,ע(. 9 -

הרגשת התהומיות שבעולם ובחיים היא חזקה נספרים האחר.ובים

של נרדצ-בסקי ,ואם כן איד ל.התיר ש·ום דילוג ושום תעופה ושום התרוממות
וקפיצה על-פי התהום.
הפתרון" )עונים" ,ע-

ז.

שיות ה ליל ה

"בן-אדם ,חוד חידה ·ייגעת לריק ,כי תא.מר למצוא את

(. 25

"שוטה הוא זה

-

אומר אחד נגבוריו האחרונים

השט באביה ,וiדוא עמל להניאה אל החוף ,ומאמיד כי ימצא את ·תוחלתו שם
אבל איד כל עמל  ,אם תתעה ותתעה אתה בן-אדם כל הימים.

~ז·tנךם.

י*כ~-ה~ ;tזצות ל ;לה סע.מדק,
"ע.מדק ;;זעדלם ו;ונ;והדם.

-

בחוף 1

מה יש לאבד ? ומה

אופן המחשבה

ודרך עיונו

ניצשח ,כה

בספריו

האחרונים

)ניחרד

~ה - 1

וע.מוק ו~~~ ב~ו; rס•דם"•

יש למצא "? )ה"הלך" נ"נעמק החיים"(.
המיוחד

*tr

במחברתו

"עמוק העולם מתהום" -

"ערבים"( דרמה הרבה ,עד כמה שאפשר להשוות חזיונות ספרותיים זה לזה ,לאל·ה

זו היא שירת הלילה של

הדממה ומחשבת הדומיה והנדידות שלו.

'1

_j

אמר

צרתרםtנרה

ברדיצ-נסקי,

שירת

שירת התהום ,הכאאוס הנצחי ,זוהי עתה

ן-ר

ן
מ ו כ ה
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!,

שיר·תו .השירה היחידה שלו.
את לבו ועיניו של

,

,j
י ם ף

ב ך ך ו צ' בם ק ו

ראשונים

הנסתר בעמקי ·העולם והאדם היה תמיד הדבר שמשן

ברדיצ-בסקי ;

לא את האחדות היה מבקש תמיד בנפש האדם,

אלא את חוברי ,לא את הסינתיזה הצפה למעלה ,אלא את הניגודים ששרשם עמוק

למטה

את הקרעים הנפשיים.

הגיעה עוד למרום פסגתה.

ואחרונים
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הוא הרויח פעם אחת עשרת אלפים רר"כ" ,כי בתיקו

השער ולא הרבה יי"ש באסמיו" " -אז ייפה את ביתו מבית ומחוץ ,גם השלים את
ארון כלי הכסף היקרים ,שהיה משושו ומשוש חולמת הבית".

"עד הימים ההם

אד;·ם אם דרך שיותר של ברדיצ-בסקי היה

היה רגיל לשבת בטלושה כל ימות החול ולבוא לביתו לגלוגה בכל ערב שבת.

אל ה סתר.

ובהרחבת דע·תו גדלו גם געגועיו ויברא לבקר את נוהר גם באמצע השבוע ,או שלח

אם זוכר היה מתחלה להעלות את הנסתר עמוק במעמקים ולשטוח אותר לפני

את מרכבתו להביא את חרה הכפרה אלין ,והיא שמחה לסובב ולראות בחמדת הכפר,

השמש ,הנה זוכר עתה ,באגדרתיר דספדריד האחרונים ,להפך ,לקחת את הגלוי

והקרעים ,כי הוא מוצא את אלה ,וניגודים רקועים גדולים ערד הרבה יותר ,על פני

שיושב כשפדלי נהר ואיזו שלרה ונעם מרחפים עליו"" .שם ,בהאגף השמאלי של
חומת בית-המשרפות ,פינו לה חדר מלבב לשבת בו במנוחה ,ושמעון ,כשהיה מכלה
עבודתך ,יושב עמדה ומדבר בנחת. .החלון פתוח למרחבי הקיץ והמיהם של בחשת
מעלה אד ומבשל את המים לחמים .הגחלת בוערת ומאירה" ".אולם האור לא הרבה

שטח החיים ,בכל פנדת שהוא פונה..כל הקובץ של "מהעבר .הקרוב" מספר לנו על-

להאיר" .היה יום חום ויפה ,יום רביעי בשבוע.

-

נתחלה מן הנסתר אל הגלוי

-

דרכה עתה ,להפך ,מן

והשטוח לפנינו ולהציפו במי התהום.

ה גליי

הוא איבר צויד ערד לרדת

האיבטיליגנט העברי הסבוכים ר·המטררפים ,כדי למצוא שם את

דבר עולם מיוחד של בני-אדם "ערלים

וירודים" :

לחייו

מקרר

של

הניגודים

שמעון צדה לרתום את סוסיו

בני-אדם שערלים היזם בכף-

להמרכבה ולשלוח להביא את חוה הכפרה .הרכב כבר ישב על מושבו ויחזיק ברסן

המאזנים כדי לרדת למחר ,ולא תמיד רואים אבד את היד האוחזת בכף להטן.תה לפי

הסוסים ויקפץ שמעון לתוך העגלה לנסוע גם הוא לקחתה אליו .ארכה לו השעה,
קלים היו הסוסים ,ומהרה באו לגלוגה .וחוה שמה עליה את מטפחת הקיץ שלה

היי"ש של העשיר יחיאל מרגלית ,שעשה ערשו "ריחי כרוזן ויפזר כסף לכל צד

ותעל על העגלה בשמחת לב ,והסוסים הפכו את פניהם טלושה.

חפצה ".שמעדן איש-שלדם ,ב"צללי העבר" ,היה בעל משרה קטנה בבית משרפדת
רבבותיו אמונות עלי תולע" ,רהבה פתאום בא המשבר על בית בעליו.

יחיאל נמכרו בפומבי והוא הרשם במאסר עד כי יצא דינו

-

"כל קניני

ובצאתו לחפשי

אחר -

שבה וירחים שלשה לא נשאר לו כי-אם עורו על בשר.ו .רעיתו ושלש בנותיו ,שראו

ובצאתם משער

העיר והאדיר קליל והשומות נותנות ריח ,זחה דעתו של שמעון עליו ד.יצו להרכב
לפנ 'tת לו את מקומו ; והוא לקח את רסן הסוסים בידו וישרק להם וירימו רגליהם
דיטדשו כנשרים ,ושמעון מרגיש מרדם כחד.

כברק רצה המרכבה ותנשל נאבן

פשרה"".

במורד הדרך ותהפן ותשבר ,ויפלו היושבים בה וחוה נפלה על מפרקתה והנפילה

שמעון איש-שלום היה "עונד את אזוביו באמונה וישמור על כל שהיה תחת ידו ולא

הי·תה חזקה ותפוצץ את חייה" "".ממחרת היום כבר נחשבה חוה במתים ויהי אבל

ידע· ,כי כל הסחר הגדול עומד על עברי פי פחת"" .בברא יום המשבר הגדול ,השתומם

גדול

גם הוא למראה עיניו ,אבל תחת להמלט ,מן המהפכה ,בשאר הוא קרוב לחבית:

איש

היורד וירחם את האשה ואת הבנות ואת אדוניו במאסרו ,ויפקוד אותר פעם בפעם"•

שם אשתו

בספור זה מתחיל הקונץ של "מהעבר הקרוב" וגומר ב"שרטוט" של
"זכה בגורל" ,שזנה ב"צרור עלי-קטרת יפים מקופלים כתבה" וביחד עם זה ולרגלי

" -היא אשה

מקרה קטן זה באושר אשה ונאהבת אשה ".ונין הספור הראשון והאחרון עוברים

לא ידעו להבדיל נינה ובין רעותה .אך בקרבה היא כמלכה ".ימי הגדול·ה של אביה

לפנינו טפוסים מטפוסים שובים ,שברובם כאילו חיתה בהם איזו יד נסתרה להרימם
משפלותם ,להעלותם למודמים ולהורידם אחר-כך" ,ואיש לא ידע את דרכי

עוני ,לא הביבר טיבו דיתמו תמרה על כל חזרת קשה זאת ,שלא

ירעד

"באחד הימים נשא את הבכירה לו לאשה ,כאשר מת אביה בקשי לבו".

זו חוה" .וחוה בחלום יפיח ירשה דבר מאביה"  -את ה"מלכות" שלו

יושבת בגלונה  -שם העיר -

ונחשבת למשפחת העשירים ,והבלתי-מבינים אזלי

הכו שדרש בלבה זימי המשבר הוסיפו לה איזה תמ.הךן ויופי".

לרגלי "מלכה'' זו

באה הברכה אל בית שמעון" ,כעבור שלש שנים כבר היה שמעון במעמד טוב

ובכי רב ביד השכנות ורעש בעיר" - -
שלום הצלחתו ממנ.ן גידים" - - -

ההשגחה ומסבותיה.

"ומהימים ההם סרה אד הסיר שמעון

ואולי כל זה רק למשחק?"".

ולעולם הנמצא עמוק מזה הרבה ונסתר מזה הרבה אב•ו באים בקונץ האחרון

וחהצלחה האירה לד פנים"" .כעבור עוד שבים שלש ,כבר היה המנהל בבית משרפדת

של ספוריו

היי"ש של האציל פוטוצקי בכפר טלושה" .הוא כבר "הרויח הרבה ומוציא הרבה".

איזה מגע עם עולמות אחרים ,אי-רציונליים .בלם נושאים איזה ס יד בחכם ,שאינו

את חוה ה"מלכה" ,שהברכה באה לרגליה וחיתה שדרה עליה ,כבד "באיזו יראה-

נותן להם לחיו·ת בעולם כשאר בני-אדם ,אז שיש בהם איזה חפץ נמרץ לגלות את

עילאה" והיא "צריכה חיתה לראות אצלו חיים טובים" .הצלחת שמעון איש-שלום

סוד העולם ובאים בסוף לידי הוכחה ,שח.סוד עמוק יותר מדי והחבית חור בה ולא

 -ב"בעמק החיים" .פה אנו נפגשים באנשים שיש להם כמעט כולם

r
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תמלא לעולם .הבה "חולדה" )של "בעמק"( בת-הפלאים ,שחיתה כולה באורח חייה
והליכותיה "ככוכב תועה" ,ככוכב שתעה ממרום ומתהלך על פני אדמות ,ולא יכלה

לחיות עם בעל·ה נדרן כל הארץ ,ולמחרת מיום חתונתה קמה ממסתה "ותרד אל
מימי הבהר  -ולא עלתה"" .הבה "מלכת היופי" שבכפר" ,בעלת יופי עלידן -
מרתה

-

ב"קיץ וחרוף".

הנה גם ראסיל אבד.מרב

-

ב"את קרבני",

-

מיכה יוסף ברויציכססי

ששר אל

שר-המים ולא יכול לו .כל אלה הם אנשים בעלי חיזרת חיים ,הנושאים בקרבם
סוד עולמים ומגלים לפנינו צד אחר של הבריאה ,את הצד הנסתר והאפל ,שאינו
מואר לגמדי בארו השמש ; ובקראנו את אלה ערלה על לכבר אותר הרעיון של
"הזד  -בקובץ הב"ל - ,כי "תהום ,הכל כמו תהום ,רגשו גשו אין" ,אן ,כמר
שאומר גבור אחר באחד מספררי הקובץ ,ה"הלן"

מאמר שבי
א

מסביב לר היתה השלוח
בוליך,

ש"הסיר את דרכי החיים מעליו.

עמלים הם לריק .בהחבית חור" .היא לא תמלא" .עוברי אורח אבו" .עוברים".

-

ופניהם יכסיפו.

שלא היה גם הוא כאז אלא משל רחוק.

כי הוא ,גאון

השכל העברי מיימון ,בכל צוקי הויתו .ונפתולי חייו ,הן ·היה קר ישר

בעיקרו

אדם המבקש עצם אחד

ומראה הוד יהיה ,מראה בפלא ,כמראה הקשת בעבן ".מי יוד! ',ן

ברדיצ'בסקי

מדק ;:זעדלם ;z Qוהדם,

תמזו'

-

-

בתרגום העברי הוא קרוב יר·תד אל לבי"( .יש שקראו אז בשמר

של ש ל מ ה מ י י מ ו ן,

הלעולמים ן

-

עד כמה אהב את סימן הקריאה!

רק קו-משעז רגע אחד )"את צרתרסטרה לא הצלחתי מעולם לקרוא עד גמירא

אמר כמה פעמים

האם לא תחדדנה עוד קרבי השמש דדן החשכה הנוראה ן קצות הענבים יזהיבו

רביצשה

בי צ ש ה קראו אצלנו לחזירן זה.

היה באמת לאיש-החזיונות רק סימן של קריאה

אין.

"v
ו vמדק

יום יום דפק על לבר ובקש לר מוצא.

חרא

שמעבר אז קול משק גלים רבים ,ההומים בלי הדף ,וקול אדם

עלה אלינו כאילו מירכתי איזו ספינה.

בדברים האלה ,העמוקים כתהום וחשכים כתהום ,גרמו ברדיצ,בסקי את ספר.ן
האחרון ,וממלאים הם אותנו איזו חשכת עולמים .אופל אין-קץ מסביב ונתיב
ענבים כבדים בערמו ערמות ערמות ומאפילים את אוד השמש.

-

רק בקרבו התגורר הסער.

אף בא אלינו בסערה.

כי זר היה לו מהלכם" ,ברגעי חייו האחרונים " :הגדר פתוחה ".הסולם רעוע".

אין,

-

"ברה שלרם" קרא לבוהו בפרידבוי שעל-יד

-

-

רלרא גם את "עצם המושכלות".

לגבר :

אולם הקו של

בו היה ·מז הקר של הברק ,היוצא תמיד קוים רבים ,זה על גב זה ,זה

בצרוף לזה ו זה ל ע ו מת זה .חבררו לא היה מעולם המשך של דבר ,אלא כאילו

ר~~~ זכ~נ ~ל\י מפדם".

בא מעברים )דברי אחדים עוררו בו מחשבות אחרות או
ובים

תרע"נ.

בבת-אחת.

רכן

ראה

תמיד

את

הדברים

מצדדים

-

התנגדות( ,מצדדים

רבים

ושונים,

ובמקרם

שאחרים כבר גמרו את מלאכתם ועמדו לפרש היה הוא עדיין עומד ושואל,
חרקו

ודורש.

עין שאינה מבחינה ביותר היתה דואה בזבד זה צד הרגיל אצל
די ב ים ,סבי גורים או קטיגררים לפי אומנותם
"הסרפיסט הישראלי"

-

-

ע רו כי -

ואמנם במצאו אנשים שדאו בו את

וכיחוד היה זה בראה בשעת שיחה עם ברדיצ,בסקי,

כשהיה מהפן וחרזו ומהפ,ן עד לאיד קץ ,בדבר אחה חוקר ודרוש אותר שבע חקירות

ודרישות ,ברדק אותו שבע בדיקות ,כדי לגל·ות בו עוד פרט נוסף ,חלק קטן או גדול
בלתי-בראה.

אולם לפני העיד הבוחנת התגלה מיד כל כובד-הראש שבעביך ,כל

מסירות-הנפש שבדבר ,כל האחריות המוסרית והחרבה המוסרית ,שכאילו היו

מוטלות עליז

-

ל גל ו ת א ת הא מ ת בכל א.ופז שהוא.

הוא לא בה ולא

שקט :

שבע פעמים נירם כאילו שיבה בדבר אחה עשה בו חליפות ותמורות רבות ,וכשהבל
כבד היה גמור ושלם ,התחיל שוב מבראשית.
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היה בו איזה דבר שלא נתן זמי לו.

חיתה בו עקשנות ,שאינה פוסקת

זאינח מוותרת ,לעמוד על הדברים ויהי מח.

על כף היד והיא חיתה כגדושה וכמלאה התעורר בו החפץ לחפון אותה על פיה

היה בו צו פנימי לשבור את כל

ולגלות את שוליה.

המחיצ-ות ,בלבד שיראה ראיה נכונה .היזק ראיה לא היה לגבו היזק.
צד זח שבאפיו היה חזק כל-כך ,עד שהגיע בקיצוניותו לידי

הוא כאילו התאכזר בזה על

:ובולט בשעת שיחה עמו.

עצמו

ועל

אחרים.

ניחרד

חיה

זח

חפץ היה בחשבון אחרון .לא הסכים לחשבון על תנאי.
אכזריות.

תמיד צורה של "הרהורים"" ,שברים" וכר' ,אבל לא מפני שהרהר דבריו רק למחצה,

ניכר

לכן כאילו לא קבע בהם מסמרות ,אלא ,אדרבה ,מפני שהרהר בהם תמיה מפני

שוב

דרכו הוא ,הבודה חיה לשוחח עם אדם י ו ם ת מ ים,

שהוסיף לחשוב בהם תמי.ד

וחיה דרכו להיות נוקב בדבר אחה נוקב ויורד לכל עמקו ומביט בו במפולש,

הוא ,שלימד אותנו להרהר אחרי האות המסורה והרשומה בספר ,קרא ספרים

גם מי שידע ללוות אותו כברת-ארץ ,לעלות עמו חדים

שאיד איש -מאתנו עוד קורא אותם.

 'tלרדת בקעות ,אף הוא נעשה במשך שעות אחדות עיף ויגע ולא ידע עוד נפשו.
בה נח רגעים אחדים ,כשהוא מעיין עוד בדבר ושב אל העניו

בלי הפסק הה לן בעמקה של הלכה.

כי היה לו מעיד חשב·וז עם כל אחד מהספרים

שלנו והוא פתח את המגילות השונות והמשונות אשר לנו וצרף אותן אחת לאחת -

אולם הוא ,ברדיצ'בסקי ,כאילו לא ידע עיפות זו ·מה היא ולא הרגיש בה· ,וכשהרגיש

-

החשבון שלו לא נגמר.

יש שברדיצ-בסקי עסק בקטנות ,הביא קטעים מספרים ,התאבק באבק סופרים.

·לאובו ולוחנו ולגבחו ,וגם לכל אשר מסביב לו ולכל הנוגע בן ,עד כי היה זה
כמעט למעלה מכח אנוש.

כדי למצוא חשבון.

חרא היה רגיל לתת דבריו לשעורים .מזות קטנות היה מודד לבן ,ועליהן
הוסיף תמי.ד איש-השפע היה ,אבל השפעתן ,שחיתה חוזרת ובאה כמעט בלי

ושעות רבות

אם הסוגיה חיתה חמורה או קלה ,הוא לא

הזר ממנה עד שדרשה כמיד חומר ,עד שמיצה את כל הדקדוקים והפרטים ,הסיק את

הפסק ,באה מזות-מזות.

המסקנות הקרובות והרחוקות ,הוציא את כל התוצאות ואת תוצאות תוצאותיהן,

בא מתוך חשבון מי-ו ח.ד הן -הוא כמעט שלא כתב מאמרים.

הביא בחשבון את היחסים שמכל צה קשר את כל הקשרים

ממילא כבולה וקשורה כולה ,כולה "מקשה" ,כולה
הגדול ,שאלה ללא תכלית וללא פתרון

-

חמורה :

ל ק ו ע ים

ש ב ב פ ש.

הוא כאילו ירא גם כאן את

ה ה מ ש ,,

את זח שאינו

הפרק הקטן

-

זח

היה פרקו .את הנהר הכה לשבעה נחלים ,והנחל היה גם הוא אצלו לפלגים,
והפלגים גם הם בפלגו עוד ונתפצלו .דרך צבורות רבים ,על-ידי שיטה שלמה

עד שהסוגיה יצאה

ענף קטן בסבך העולמי

חידת עולם.

רגילה היתה בפיו של ברדיצ-בסקי המלה "קרעים".
שהוא ראה את העולם קרעים-קרעים.

-

למחשבותיו נתן

של צבורות ,שאמנם היו מחוברים לא במקום אחד בלבה העביר את ·השפעתו.
אולם איד היא אומרת,

ערד בימי נעוריו רגיל היה בקונטרסים.

את דבריו פיזר על שבעה ימים

כשהוא מדבר על קרעים ,בובתו תמיד

רמזי פעם בפעם אסף אותם יחד ב ח ו ב ר ו ת ,אגד אותם אגודות אגודות קטנות.

המסוכסו

·,בכתביו ,בבואו לאסוף את כתבי-ו כולם· ,פיצל בהם שרב פצלים  :חילק אותם לחלקים

היינו ,לנטיות השונות שלה,

ל חשב וז

ש היא ב תו ב ה בן ,ליחסיה שהם יחסים אין-קץ )"מרגיש אני הרגשה ברורה,

רבים ,למטה מן החלקים שם שורות ,דרכים ,נתיבות ,ולמעלה מהם ערך מערכות

שכל הדברים אינם חיצונים ,ששייכים הם אלינו ויש להם תביעה נפשית אלינו"(.

 -מערכות ומחלקות .הוא פיזר ואסף ,אסף ופיזר ,פעם העמיד את הדברים לצד זה

העולם והחיים היו מלאים לגבו דוקא "קשרים" ,היו מלאים עניבות .רשת החיים
חיתה פרושה לפניו.
הוא היה כולו "מאריה דחושבנא".

ופעם הטה אותם לצד אחר

כ

רגיל היה לקרוא לספריו שמות כמו

כשברדיצ-בסקי מדבר על שירה ,הרי המכוון הוא קודם לכל ל ח ב ל י שירה,
וכשהוא מדבר על ההכרה ,הרי הכובה היא בעיקר ל ח ב לי הכרה .והחבלים האלה
כאילו אחזוהו תמיד ולא הרפו ממנו .השאלות שלקחו את לבו היו לו לשאלות

"מחנים"" ,משני עולמות" "משני עברים"" ,מבית ומחוץ" וכדומה ,מפני שכך ראה

א-ת הדברים  -זה לעומת זה )התעמק הדבר בספריו האחרונים ,שקרא להם :
"ערבים" :i " ,ערב"" ,מעמק החיים"; בהוצאה האחרונה של כתביו קרא לכל שורת
ה:כתבים הפובליציסטיים שלו שם "בדרך"(.
נחבאות בין השיטין של מאמרי-ה ו כ ו ח

חיים ,ל ש אל ר ת ח י י ר .הוא לא השתחרר מהן לעולם .לא חיתה לו מהן גאולה.
ריבו התמידי ביהדות ההיסטורית ידוע .אולם חרא רב בה ריב-עולם ,מפני

מחשבותיו העמוקות ביותר כאילו
שלו 1

עני נים חשובים רבים ודעות

דתורות כאילו נשנו אצלו אגב גרדא לדברי אחרים ומחשבות אחרים.
שמחים שמחת קצירם הראה הוא בידו על עב קטנה העולה.

כשהללו

כשהכוס היתה נתונה

-

ומקום-מנוחה לא מצא גם לו וגם להם.

וי

1

שלא .השתחרר ממנה לעולם.

הוא לא מצא בה גאולה ·רגם לא נגאל ממנה.

עסוק

עסק בשאלות היהדות ההיסטורית ,או יחרות המסורה ,כל ימי חייו וכשמת לא היה
ערד חצי תאותר בידו.

ערד על משכבר האחרון ,נחליו ,אומר ,כי השכיבה קשת

'ז
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לו ,יען כי רואה הוא כאן עוד דברים שלא ראה עד עתה ,והדברים אינם נותנים

-

לד לשכב כמנדחה.

'

בעיני אלה שנדמה להם כאילו כבר פתרו שאלת יהדותם זו,

היהדות

ההיסטורית ,וכאילו כבר חשבו את חשבונה האחרון ,היה נראה כדבר מוזר מא.ד

שברדיצ'בסקי עסק בשנים האחרונות לחייו הרבה ב"שמות" ישנים ,היה מאסף
אגדות עתיקות וכד'.

לא אחת רגנו באהליהם.

ברדיצ'בסקי

פעולתי,

עם

עניך

היהדות

של

פתוס

פנימי,

נוסף

העבר,

אחר-כן

שהיה

בעיקר

יסוד

וצובי-

הדעת.

הרא

נעשה ל ה כ ו ה ,לאותה הכרה של ברדיצ,בסקי ,שלא הכירה למדי את עצמה ,לא

השביעה את עצמה.

ולכן כאמן נטה בשנות-חייו האחרונות יותר ויותר לצורת

ה מי ת ו ס ,שחוץ ממה שהיא הצורה ה"חיצובית" ביהדות ,שדחו אותה מגבול
ישראל ,לשם היהדות הטהורה ,או אחר-כן לשם היהדות הצרופה,

יש

בה

גם

מ חידת-הפלאים ,מיסוד ההכרה וההרגשה גם יח.ד"

ברדיצ,בסקי עצמו ראה את "צפונות ואגדות" שלו ,מיתים ואגדות אלה,
שיצר לכאורה על-פי ספרים ועל-פי מקורות קדומים ,לקצה גבול פעולתו בספרות
ובחיים.

כי כאן הכניס יין חדש כבאדות הישנים .ומילא את הבור גם מחוליתו.

הוא חידש על-ידי כן את היהדות

מ ת ו כ ה ,הפריח שרשים ישנים כדי ליצור

מחדש את יער-הע,ד יער הבראשית ,שקצצו וגדעו בישראל דור אחרי דור את

אילניו.

אם חיה בחייו של ברדיצ,בסקי מן הבצחון על יהדות המסורה ,שנלחם

נח תמי.ד חיה זה רק הבצחון חזה ,ואם חיתה בחייו השלמה ,אם השלים פעם עם

יהדות זו ,חיתה זאת רק השלמה זו.

אבל באמת לא היו כאן לא נצחון ולא השלמה.
עליו.

הוא חפר רחפו באדמה זו

-

כי בעצם לא היו אלח חלים

ולא חדל מחפור נח,

ומדי פעם בפעם

העלה שכנח חדשה ,עמוקה יותר ורחוקה יותר.

טבעי חיה הדבר לברדיצ,בסקי ,שעוד בימי "הצעירים" ,בבואו לדון על
שנרי ערכים בחיי החוח של ישראל ,דן את דינו עם "העבר הגדול" ותבע למשפט
את יבבה וחכמיה.

יהודים רבין לא-יהדוים ,אלא סלל לד בכל אלח דרך מיוחדה לעצמו ושיבה ערכים

-

גם אלה שנתקבלו על-ידי המדע

-

ולא חדל לשנותם כמעט עד הרגע האחרון.

ובחמש-עשרה השנים האחרונות לחייו בדק את כל המקורות

הראשונים של המסדרת ,בדק אותם בדיקה מזריקה ביותר ·ופנימית בירתו
את ספר התנ"ן שלד והוא ·בדלו כשדה שעל גבר חושד

ג

אולם המתבונן היטב

·בדברים שכתב ברדיצ'בסקי בשנים האחרונות ימצא ,כי לחשבונו הראשון של
ההיסטורית,

וספרי ואבבגליון.

ובכל אלח לא חיה מלקט ומאסף מה שהביאו אחריס" בין

מה היה למורד הזה ,שנשתקע

בשערי ההלכה או האגדה ? יש וראו אותו גם כבעל-תשרנה.
עם

וכן חקר את הספרים החיצונים והגנוזים ,את ספרי הכתרת השובות שקמו בישראל

חורשים :

-

ראיתי

מלא הוא מראזzזר

רעד סופר ציונים ורשימות .ואין כמעט מלה שלא תהי מסרמנה רמבןקןח ,וסימנים

'וא•ן נזספר םי"~.,כ :ספרי התלמדו שלן ,מדרשי ההלכה הקדומים ומדרשי :זאגדה.

החיים לא עמדו כאן נד אח.ד

חם לא נחו.

הקבע שבאופי זה לא חיתת

אי-הקביעות ,כמר שחושבים רבים ,אלא אי-ה מ ב ו ח ה.
של מנוחה.

ולכן י ו א את

כל הקבוע והמוצק.

הנחה ,ולכן נראה כאיל.ו אין כאן כל הנחה.

הוא חיה ירא גם מפני צל

העקירה באה כאן מיד אחר כל

ברוחו חיה מן הבחל השוטף ,והגשר·

אשר על פניו היה נע וזע תמי.ד"
הוא הלן כל הימים ולא שב.

יצא ·ולא חזר.

רעל-כן גם קשה למצוא בחייר

ובחיי יצירתו הבדלים עיקרים של תקופות ,עם הפסקות עיקריות שביד תקופה
לתקופה. .חיו כאן שבויים גדולים ,אבל רק מ ה ל ו אחד.

מפני המהלך אין ליצירותיו של ברדיצ,בסקי אותה ה מס ג ו ת

ה ס ג ו ו ו...

אותה הצורח שהיא משלימה את הזכרים ע.ן הנקודה האחרונה ומפסיקה אותם,

ויותר משהדברים פונים ובוטים כאן אל הסוף חם פונים ונוטים תמיד אל האין-סוף.
ואפילו כשיש פתרון לדברים חם כאילו קופצים מעבר לפתרון  -לחידה החדשה.
שהיא חלק בלתי-נפרד מחידת-העולם".

חשבון-עולם קבוע היה בעיני ברדיצ,בסקי דבר ללא מוסר ,כמר שהמנוח.ה
חיתה בעיניו בבחינת חטא ,אי-עמידה כבסירן.

כי האדם הוא בכחיבת חולן ובבחינת

מכיר.

ברדיצ,בסקי ראה בה מעיד ב ג י ך ה.

הוא

בעל דעה והבחנה.

ועליו

להכחיד תמי.ד ללכת ולחפש תמיה ללכת ולבקש בלי ·חרף.
רעל-כן
קול

גדול :

הבקןות

חיתה לברדיצ,בסקי צ ו

מ ו ס וי.

חרא כאילו קרא

בן-אדם ,קום ובחן ,קום דבקו ! והן הוא המדבר בספריו על מן ס ו של

דעת ועל מ ו ס ו של הכרח.
ביחסו אל הנקוות היה הונח מן היחס אליה מצד ראשוני המשכילים ,מאותר
היחס אליה מצד אברת הבקרות בספרותנו החדשה ,מעיד יחס זה שהיה ל ו נ"ק אלי

הדעת ,שואה נח ,על-פי חיגל ובו ,את האלחים ,את הרוחני המכיר רחמתודע אל
עצמו.

ומכאן בוראי הקרבה הגדולה של בודיצ,בסקי אל ה ה ש כ ל ה ,שחיה רחוק

ממנה י מצד אחר

-

מצד החושב והפייטן הר.דמנטי שבו ,שואה את העיקר לא

בהכרח ,אלא בבלתי-מוכו ,ביסוד ה ו צ ן ז הפנימי ,שהוא לד יסוד כל חחריח • 1
1

ואח

דברי

ומע?ח ,ע' .32 ~1
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אבל גם יסוד זה של הריח ,שהחזיק בך ,הוסיף טעם

לאי-חמנדחח

מירחו

של

ברדיצ-בסקי ,יען כי על-ידי כן נתחדדח ההרגשה נידתו ,שהאדם נישא תמי'"

על פני גלים אדירים בתרן ים-הריח ללא קצח .ראוי לו למי שמדמה כי ימחו לברא
ךל:זג·ע

'יחדף-מבטחיפ.

בחותרי-יבשה אלח חיתה ידד תמיד-לחפון לחם את היבשה למי תחום רבה.
הדא הרס בלי חמלה את הסכרים שעשו להם ,לעצור את המים חזידדנדם ,זאת
המצודדת שבנד להם ,לחמלט אל תוכם.

ברדיצ-בסקי שנא את כל המוצאים בנקל והפותרים בנקל.
קטיגור חיה תמיד לכל סניגורים.

התענג להדריכם ממנוחתם.

הוא כא•לו

עוד בשבתו בבית·

המדרש חפץ להרחיב הונח את גבולותיו וגם להפיל את כתליו )במאסף התורני

"בית-המדרש" ,שהוציא ברדיצ-בסקי בשנת תרמ"ח ,מאסף שהתחיל במאמר מאת
המו"ל בשם "תדרה מה תהא עליה?" יש למצוא כמה וכמה פתגמים ואמרים,
שחותמו של ברדיצ-בסקי האחרון כבר טבוע

קשה דכבדח"" ,עלולה בזה

השגיאה" 1

"מלאכת ההשבה היא מלאכה

בהם :

"העוסקים בחכמת ישראל באמונה ועדשים

מעשיהם לשמח ,עליהם החרבה להתרוקן מכל דעה קודמה"" ,כי ב ע ב דו שי ע ס ק ו
ל שם

ח עם ,ל כן

לא

יעסקו

זאת לא נכיר את עצמנו";

לשמ

ה" 1

"עם ישראל חרא עם קטן ,רכבל-

"האדם יתעלה מן הבריאה רק בחכרה"" ,דמחכרח

תברא התאחדות"; "האדם הדא חפשי גמדו לשפוט ,לבקר ולחתבדכן דחדבתד ומצדתו
להכניס כל דבר תחת חרג המשפט דההתבדננדת" " 1ואנכי בגשתי אל חיבל הנקוות
בבית-מדרשי שמתי לבי להרחיב כנפי הבקרות"
חדזרדת דנשנדת שם על כל עמוד(.
זד הי·תה לד .מלחמת מצרה.

-

והמלים "בקדרת" ד"חרחבה"

רכן חיתה לד תמיד מ ל חמת בקדרת.

ומלחמה

הדא נלחם בלי הרף על דעות יהתדכח עליהן בלי הרף.

בכהני האמרנה לפנים כן זוכר הדא לעמוד בדכדח על אמדנדת ודעות.

אף בכקדרת תא מ ב ,דתית שלד יש מבקשת תאמת.
האסתיטית שלד ,יש מן

ת מד ס ו

של

ה ב חב ה,

אף בזד.

בכקדרת

הנכון והאמתי ולהתריע על המזויף .והמוכסף מבחוץ .הכשרדן חרא לפי מדת הבקרות
שלו רק כשרון שיש בד משום אמת פנימית ,ואמונה פנימית ,ואין הוא דבר של
יכולת בלב.ד

היכולת האמתית באה לפי ברדיצ-בסקי רק מתדר צורן פנימי ,מתדר הכרח

נפשי .רזה היה גם משפטר תמיד עם בני-אדם :
בהשקפותיהם ,בפעולותיהם .ביצירותיהם ; עד כמה
זהם ב"קום ועשה".

עד כמה יש

ה כוח פנימי זצורן נפשי לזה" )בנוסח החדש שבכתבי ברדיצ-בסקי :
עוסקים אצלנו

"החושבים שלנו כמו אומרים את מחשבותיהם מתוך הספר,
במחשבות ובתורות בלי כל הכרח פנימי ובלי

כל צורן

פותחים את ספר-הנקוות שלו "דור וסופריו",

שהוא דן בו את סופרי דורו .אבר

מיה

רואים

כי

העיקרי

יחסר

פ ב ימי בדברי הסופר.

הוא

היחס

הזה :

נפשי כלל"(,
עד

כמה

יש

·וכשאבו·
הכרת

לא סתם חידוש חרא חשוב .אלא זה שהאדם מחדשו·

מ ל ב ד .לא מה שהאדם עושת בשביל אחרים .אלא מה שהוא עושה לעצמו -
הדוו

שהוא

ל ב פ ש ן,

ס דל ל

ל ו ו ח ו.

לא היה דבר שבוא על ברדיצ-בסקי יותר מזה שנאמר "על-דבר" ומהרצאות
והצעות של שיטות ודעות .לפי ברדיצ'בסקי אין התורה והדעת נקנות בשמיעת
האוזן ובעריכת שפתים בלב,ך אלא האדם מצווה על בקשת תאמת לנפשו ,מצווה
על בינת הלב.

כדעת אלחים לפי אחד גדול מחכמי ימי-הביבים העברים ,כן חיתה לפיו דעת

אלחים ,האדם והעולם -
מצות זו של

מצות עשה.

ה דעת ,הוא לא .היה בן-חורין כלל להבטל ממנה.

לגב-י

דבר זה כאילו נשאר כל ימיו "פרא" ,אדם לא-למוד בדרכים ידועות .עד כי הידד
סולל מחדש גם את הסלול.

לד חיתת רשות היחיד גם בתוך שביל תרנים .אף בדבר שכיח לא היה;
רגיל .בכל משפט ומשפט שלו יש צד עצמי ,מיוחד רק לד.
המצודה של חיי יום-יום .זר שבה אנו נלכדים ,כאילו לא חיתה פרושה לרגליו~.

המשפט של "דרך העולם בכן" ,או "מבתגו של עולם בכן" ,לא היה משפטר .כל
כללים ,חוקים ואמרים ,המצדיקים דין ההזיה מפני שהיא הדיה ,לא היו סבורים לד
ולא היו מקובלים עליו.

מן תצר המוסרי לבקש את

מן

כל

ראחררנ•ם
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הם נובעים מתון צררן פנימי

עוד באחד מספרי ה"צעירים" הראשונים הוא מתאונן מרה .כי

"בני-אדם שלנו כאילז אומרים את מחשבותיהם כביכול ועוסקים במחשבות בלי

דברים מקובלים כמעט שלא היו מתקבלים על לבר מ פ בי זה שתם מקובלים~
בבחינת-מה .כתן יד ל כ ל מרר,ך ל כ ל מקשן ,לכל מקשה את לבר ואיבר בגרר אחרי

אחרים ,לכל מבקש בתיבות חדשים ,לא ידעום עד כה .כאן חיתת גם ח ·ו ל ש תו.
כי יש שהפריז על מדת אנשים כאלה ומעשיהם .לפעמים גם מאמר אחד ואפילו
משפט אחד של סתם שואל אר סתם תוהה עורר בד התלהבות.
"הוסר התמיד"

התמיה הרגיל

-

מקרא זה הוא קורא

בחזרת

בצחון

באחד

ממאמריו•.

 -בר ראה את אויבו" .ישוטטו רבים" ,הוא אצלו סוף מקרא זה~

ישוטט; לבקש ולדרוש ותרבה הדעת".

לבו של ברדיצ-בסקי לא נטה מעולם אחר ההולכים כמסלה.

עוד ב"בית

המדרש" שלו הוא מדבר בהתלהבות על "רב חקרני ,עקיבא חיות .לא ידוע לרבים,

-n
מ
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שבט"ד חשבים חרצופדת ,אשר ישב בטדלשטין ,לא דיבר עמו אפילו אדם אחד".
באותן חש.נים עשה במאמריו פרסום לרב אחר ,לרב ויינם ,בעל שיטה מיוחדה

בלמוד התלמוד דחפדםקים.
דבדדדים אחרים לו לסמל.

אחר-כן היד מחדשים אחרים

 -אחרים לגמרי

-

אולם יש שאחד מההולכים במסלח ,סופר מבני המחנה,

נטה פעם ממסלתר ,הוציא מפי עטר מימרה בלתי-רגילה ,איזה דבר היוצא מן הכלל-

ישראל ובו :ותתלקח בלבו האהבה אליה ,ויעל די גד לאביו לאמדו :
אחת בעיני וכו  1קח אותה לי לאשה ותכונני.

בה גם הוא ויאמר :

ועורר עליה ,ויש שקרא לחג בדברים שנראו כמוזרים.

המשובחים לרוב שיבח ברדיצ,בסקי ,לא רק את אלה הממשיכים כל ימיהם חבל-
כסף אחד

-

את החבל הזה ניסה בודיצ·בםקי לא פעם לנתק ,ולא אחת בחן את

הכסף שבו ,אם איבד כסף-סיגים- ,

אלא את אלה שכאילו מתגברים על עצמם,

שולטים פעם בעצמם ומוציאים מתדר עצמם את אשו איד לכאדרה בכחם להוציא.
הוא שיבח בימי חייו סופרים כאלה ,שאיש מלבדד לא שיבח אותם.
מאלה התופסים את השדרות הראשונות.

נסיתו לצדם של "חיצוניים" ,לצדם של אלה שבדחן ,הוצאו או יצאו מן
השור·  ;,ה'א כמעט הבטיח הבולטת נידתו בכתביו .שמאי והלל אין הלכה ד·.קא נהליiן
)במאמר מדעי ,שבדפם אחר מדתו ב"הגורד" התשיעי ,הוא מנסה להסיר גם עטרת

והעם הולן ורב את בן·

החזרן חזה,

ש לא

ככתדנ וכמסדר

דב גד

הכתוב והמסדר ,הוא חזרן-אמת

של נרדיצ·בסקי ,שכל גדר של מסדרה עתיקה לא גדרה בעדו מלבקש מעבר לה
אמת אחרת של החיים והמציאות ,שלא זכרו ארתה אחרים ולא עלתה על לב

אתרים .הרגיל שבמסדרה כזן ,המתקבלת נמו מעצמה על הלב ,לא היה נכחד לכסרת
על הטבע הבלתי-רגיל שלד לחקור דלדרדש .כל ימיו יגע וחיפש גם במקדמות
שלא חיפשו אחרים ,שלא עלה על דעתם כלל לחפש.

רעל-כן לא בלכד ברדיצ·בסקי נרשת של

חשבון

עולם

היסטורי,

של

פילדסופיד ,.,הקובעת את דרכי ההיסטוריה על-פי סימני דרכים קבועים.
היה את הדרכים האלח וחיה נוטה תמיד מן הסימנים האלה וחלאה .הוא שבא

מסייר

-

בעיקר בשנותיו חאחרדבדת ,כשהשתחרר יותר דירתו מן ההשפעות ומן ההתלהבות

של ימי-הנוער  -את כל המכיילים ,העושים את תורתם כללים-כללים )"מכיילים
אצלנו ,אן מכיילים  -הוא מתאונן בפתיחה למאמרו "חלל או עקיבא" ,שנדפס

ההומניות מעל ראש הלל' בהוא דתו מתוך חריפות גדולה ,על-פי מקדרות ישנים

בח"גורן' /ספר ,-ט

רבים ,כי ספק גדול הוא אם הלל היה ב'נ..ל המאמר "רעלן סבי לחנון לא תעבי,ד

דעומד על ה פוס ים ונד :מעיד קובלנה כזן ,הכוללת גם ודדי-נפש ,אבד מוצאים
בפתיחה למאמר אחר שלו ,המצייד את זבו נטותו מדון ח"חסידדת" רמזרן

זו היא כל התורה כדלה"(;

נביאי הבעל ונביאי ה'

והמציאות חיתה על צד נביאי ה' 1

-

איד ראיה ,שאמת החיי 15

הצדיקים והפרושים ,הרבנים ·והקראים ובו,

-

עדיין הדבר צויד תלמוד למי משניהם משפס הבכורה".

על פני קיררת חרוד של בודיצ,בסקי לא מצאתי אלא שתי תמונות-אדם

אלה :

את תמונת ה וי ב"ל ,היושב בדד בקרב בני עמן ,מחוץ למחנה ,בכיתד שביד

הוי קרמניץ ,ותמרנת אדם אחר ,שישב בדד לגמרי דגם תקע אחלו מחוץ למחנה

-

תמונתו של ב ר ד ו ש פ י ב ו ז ".ה

"בער הייתי  -מספר ברדיצ·בםקי באחד מספוריו האחרונים -

אדוניה.

ברדיצ·בסקי :

"בימי

הנוער ,כשהאדם מבקש להתאחז בעולם ובחיים ,הוא גם מכייל לד את פרשת העולם
דארחד·תיו דדדוש צירופים והיקפים ,וגם כי יבקש פדות לנפשו ממסורת קד·דמים

איבד בא אלא לידי אמדן אחר.
את

-

אלחים ידבר אז בחזרן ובמראה ! אחרת היא בימי

האדם ,שאמר אעלה על במתי עב ·וכד' ,איבד מבקש אלא

הגבולים

ונו'.

ח·וא חוזו דבדדק

ומבתח

דב'.ר

הוא לוקח

ספר ספו ,מגילה מגילה וכד·" .מאותר פרק של זמן אבד מוצאים את דבריו גם במקדם
דאבי למן.תי

בכתבי הזכרדבדת למלכים דקר.אתי כי אדוניה בן חגית בקש מאם המלך ,שתנתן
ובשמוע שלמה את הדבר ,נשבע ,כי כבפשר דיבר

ובא חזון אחר בלבי והפן את המאורע ימד הקצה אל הקצה.

המאמר חזה ,שבו מתחיל הספר השבי של "מחשבות

דתורדת" ,נדפס בשב·ת תרע"ג ב"חעתיד" ,ספר ',ה דשם אומר

:י:עמידח ,בי.מי החכרה.
ח

לד אבישג פילגש רדד לאשה.

-

נמה דיו נשפן דכו  1אבל המעיין חיטב בבירור המקוררת

ההתפעלות של ימי-הבוער.

ל ה כ יו

הנה נפגש

בן-חגית עם אבישג השרנמית בשדה-שלם ,והיא הנערה היותר יפה בכל גבול

··-_j

אן בחלתי תהיה ובו' .ויצא הבן מבוהל מאת פני אניד זבד' .גם

ה.מלך ונו'".

סופרים

"חיצוניים" ,למשל' כישראל יוסף סירקים דגציל זליקדביץ היד חביבים עליו מונים

ישרה בתולה

וירא דוד את אבישג וכו  1ויחשק

אדוניה קשר קשר על אניד ,כי קנא בנפשו לבערה וכר:

ברדיצ,בסקי היה תמיד הראשון שתפס דבר זה ומימרה זו והיה הראשון שהעיר

לא רק את הסופרים

ואחרונים
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אחר

-

ראש פוקד "ממזרח וממערב" ב"רביבים" ,ספר ג'

- ,, -

כי "כללי~ ~:אינם

נותנים מאומה ,אם אינם ·תוצאות ישרות של פרטים ושל עצם המחזות בחיים

זבעדלם".

ואפילו בזמן שהיה קרוב עדר לימי

הנוער

 -יאה

לכניד" במחברתו "בחומר וברוח" ,שנדפסה בשבת תרס"ח -
ולזז חפץ להעמיד את הדברים על כללים בלבד(.

מאמוד

"חומר

צרר בזבזת הפרטים

הוא היה מתנגד לכל הכללה

ו
11
11

'1

1

מ ו כ ה

t;:J

 ,ר ם ף

ב ו ך ו צ; בם ק י

ראשונים

ולכל "היסטדרידנדת" -',לכל לכידה של חיים רבים בדרן אחת ידועה ,שאינה
נותנת ערד מקדם לחפש ,לכל ריתוק של חבל ,שנדמה כאילו חרא חדלן ונמשן מעצמך,
ממילא".

בני-אדם זה דרכם לאחוז בכל חבל ,שבכחד לחציל  -רלרא גם הצלה פררתא.

בהציצם ני "אבזרן רמזת להם חרמה" ,הם שולחים קדים למוחזק ,בדנים גשרים

על ת הר וחפצים לענדו ,לעבור .רק בלב מועטים של בני-אדם איד פחד לעמדו
ולראות נגשר הרעוע.

נרדיצ,נסקי היה ניד המועטים האלח.

בשנותיו האחרונות התרחק נרדיצ'נסקי גם מן הפילוסופיה  -חרא ,שחיתה
לד נטיח פילוסופית חזקה והיה נר ערד מן ה"פילרסדפרס" ,במרנן המקורי והעתיק
של המלה הזאת .חרא ירא את ההפשטה שבדבר זאת ה"שיטה" שנעביד ; חרא
ירא את הרעידן הנעשה לשליט רחי כאילו מחוץ לעולם ולחיים".

בבחינת-מה היה גם הפירוש של קריאתו ,שקרא עדר נימי ח"צעירים" :
"שדבר שרבו אל החיים ! שדבר שדבר אל הטבע!"  -שובו לכם מן ההכללה ,מן
ההפשטה.

של הספרות המדרונית ,התאונן לפני ,שמן הספרות הזאת אין ביבלתו לקרוא
ןלא-כלדם " :עד כמה שאוכל עוד לקורא בספרים סתם ,אבי קורא את פלוט און,
ואם מן החדשים ,אני קרוא את ג י ט ה ,וגם מדבריו רק את "חזון ואמת" שלד".

לא כבד הדבר ממנו להבין מדוע היה חביב עליז במזה כזו ספר זה של גיטה ,שהחזון
והאמת ,שבי שרשי-יצירה אלה ,שמהם יבק גם הוא ,עלו בו בד בב,ן התמזגו מזיגה

כזן ,שנראית לנו כשלימה נידתו .אולי גם משן את לנר הספדו על חיי בן-האדם,
שעמד בגנדלות בבי-האלים ,עד כי חייו נעשו אגדה לד לעצמו .אזלם אשר
לפלוטארן אין ספק ,כי אגדות-האלים אשר נביאדגרפידת שלו הן שמשכד את לבו
מא.ד הנה עולם כבראשית היצירה .בני-אדם צומחים כעשבי-השדה ,גדלים
כאלונים .יוצא האדם למלחמה עם האריה ביער ,וחרא ומריא עומדים על שדה
הקרב  -מערכה מדל מערכה .הזאבה חולצת שד לילדי אנוש והאיה והדיה למיניהן

במקומן חרא מבקש ורוצה את "עצם החיים" ,אד את "החיים בעצמם".

ש ה רא" )"ערכיך",

"אגדות בראשית" היו חנינות עליו ביותר ,עד כי ראה אותן בפנים שדנים
ו· :s.יבד אותן באופנים מאופנים שדנים ; אולם עולם האגדה נכלל היה חביב עליז מא,ן

רגש צריך לנר ,חיים צריכים לבן,
ע" (; 65 ,ארי לד לאדם ולעם ,אשר נתאבנו בהעבר שלהם ,נזכרדנדתיהם מימי קדם,
עצם ה חיים

כ מר

הממלאים כל חללם ומהותם ,באופן שאינם יכולים להסיח דעתם מהם כל עיקר

ולחיות לעצמם בתור בפשות פונות מ ו ל ה ע ר ל ם ר ה ח י י ם

פבים אל

פ ב ים" )שם ,ע (. 41 ,ומעיד זה אבר מוצאים נספוריו של ברדיצ,נסקי מהימים
ההם .בנדלם שואף הגנור "להניד את ה ה וי ה גופא" ,להגיע אל עצם החיים,
אל עצם האהבה ,וגם בהם מתאונן אחד תגבורים

כי "ה ח י ים

-

אלימלך "נעור בא פרח",

-

ב ע צ מ ם נסתלקר מאתנו נאשמת הספרים".

"החיים בעצמם"" ,עצם החיים"  -מכאן התגר שקרא ברדיצ,נסקי על
שלסדן הספר בישראל ,חמצי :lגבולות בפני האדם השואף וגזזו גזרים לפניו לבל
יהרוס לראות.

מכאן הטענה שיש וטען ברדיצ,נסקי בתקופת ה"צעירים" גם

על המוסר ; מכאן דבריו על הסייף והספר נאותה תקופה ,ש "הסייף היה יתר על
ן,ספר")"שנרי ערכין" ,ע'  (. 20כי החיים עצמם ,החיים "לפני מתן תדרה" ,או
"לפני מתן הכתב"  -לפי מבטאו  -הם הם שמשכד את לבר אליהם.
ברדיצ,בסקי מצייד באחד ממאמריו אחת מאמרותיו היפות בירתו של פ סקל,
שאמר ,כי "אותם העמים ש.אבד מכבים בשם עתיקים היד חדשים וטהורים בטהרת
הנוער ,בעוד שאנו החדשים הננו עתיקים" ".אולם בן ,בנרדיצ'בסקי ,היה עוד
מן העתיק במובן הטהור".

1

נשנה האחרונה לימי חייו

-

על אחד החזיונות

מביאות להם מזון וצידה לכלכל אותם בעביך· ,והן שומרות עליהם מכל משמר".

הלא כה חם דבריו שם ,באותם ספרי ה"צעירים"" :מחשבה יש לנר יותר מדאי.

~'-

נדברי עם ברדיצ,בסקי

-

ואחרונים
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כי בעצם יש בכל אגדה מאגדת בראשית.

בה חי עוד ובשמר תמיד ,.,ןז שכבר

דחל לו אזרח בחיים ,והיא נושאת בקרבה את הקדום ממנה בזמן
הקדמון  :את הטבע הפשוט והתמים .כל אדם בעשה בה קורב לאדם הראשון.
על פגישתו באדם הקדמון שבאגדה ·רעל הרושם הגדול של פגישה זו מספר

-

לנו ברדיצ,בסקי כמה פעמים בספוריד

"הבריחה" וערד(.

)ראה :

דגם את

"ביד הפטיש והסדן"" ,לארץ אבות",

בעיקר נקבע הרושם הגדול

הזה

באחת

מרשימותיו

של

ברדיצ'בסקי ,שנה הביע שמחת ילדותו למקרא הספר "יוסיפון" ,המספר את ספור-
המעשה נצפו בן אליפז בן עשיו ,שניפץ את האבן הגדולה אשר על פי המערה

ומצא חיה גדולה אוכלת שדר ,מחציה ולמעלה זמרת תיש ומחציה ולמטה רמזת
אדם ".או מעשה באלכסנדר מוקדון ,שבא עד ארץ הרזו ומצא שם את קברו של
קינן בן אנוש ,ובא עד הרי-חושן ולא רחוק היה ממקום בבי יובדב בן רכב ועשרת
השבטים ".כנראה ,היה הרושם של הספר הזה מן החזקים והעמוקים ביותר של ימי
ילדותן ,עד כי קבע כעשר שנים לפני מותו את שמו של המחבר האגדי של הספד
הזח  -בן גדידן  -כשמן ,שבד חתם על ספרי-האגדה שלו ואחד-כן קבע את השם

הדה כשם המשפחה שלו".
"בדרך
את דרכו.

-

רחוקה" ,קרא בדדיצ,בסקי לרשימתו זן ,וזה

היה הולם הדנה

שחיה קופץ על_ דרגות רבות של העבר ,ואף נטה אל מעבר לכל

ז

ז

1

י

l

מ י כ ה

()4

כ ו ו י צ' בם ק י

י ו ס ף
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עבר ,לא ירא את התדהר בliיגש עד הערפל .באגדה הגיע עד המיתוס ז"חידזת עולם"

החיים עצמם.

היד חידותיו" .כשתי עוברת מזבחות זז על גבי זז נדבקו האפס וההזיה יחד" -
פסוק הוא מפסוקיו במעשה-בראשית שלד .כי אלה היד מעשי בראשית שלד :
האפס וההזיה ע·זד מדובקים יחד  -בלי חיץ אמת ביניהם ,בלי מסן מבדיל.

~

ואחרונים

ן,ך•מה ,שיש כאך תמיד מן הבחינה בדברים ,מן התהיה עליהQ

והשהיה בהם.

יש כאן תמיד מן ההתבוננות ,ןהעירן.

בשעה שבודיצ·בסקי מאתו את

הדברים הוא כאי·ל,ן גם מעיין ל.הם ,כאילו ורצה הוא לע.מוד גם על ~תכנם ,מהותם .יש

ולכן לא ראה ברדיצ'בסקי ~ת הוחזק בזמן מתוך פרספקטיבה ידוען ..,מתון

שהוא בזטה לויאלי.דת .אבל גם אז הוא בולש למעלה ,במקרם רואים ;

הוא חרוש

ראיה של מרחק ,המחברת את חלקי-הזמן השונים ,ממלאה את הפגימות שביניהם

זחזפר אז בחרמו ,עד שנעשה תחוח במקצת ,בלתי מגובש ,כראוי .ניכר בז לפעמים

חשבון כל חלק מהעבר נחשב לו

מעין חפץ אל האפוס ,אל התאזר הרחב יזהרב ,התרפס את השטח הגדול ; אבל גם

הוא נלחם עם גבורי העבר כאשר ילחם איש נהרה.

אז הוא מפצל בשטח עליון זה פצלים ,שולח קרבים לכל עבר ,כאילו כדי לבקש

נלחם עמהם זגם חי עמהם )ב"ביד הפטיש והסדן" רעוד " :שני אנשים החלו לחידת

גם אז

ועושה אותם לדבר אחה הנמשך אלינו מרחוק.
מטעם זה כחשבון ההוה.

לי למעוז באחרית הימים ,שפינוזה ואוריאל אקזסטא.
ולחיי לבלמה.

בשכבי לפני אסקופת בית-המדרש ובעברו כל העם עלי זידרכני

ב סדר

הנני תרעה במדבריות זכר'".
אחד

ידאב זאבנו ;

את גזי נתתי למלקים

זב זמן

אח.ד

הוא כאילו מבקש חשבון.

דרכו להיות גם שופט של החיים שנתנו לפניו.

קרוא בספרדיי ·מתון השתוממות על השותפים השנים שאחד מהם הוא טהור בחייו

"הנני קרוא בספרים רכז' והכל חי לפני

והשני הוא טמא יושביהם סוחרים בשעורת חזיר ,אר "כה חיו ארבעת ~האחים האלה.

אני יודע את משה ,יהושע ,יפתח וגדעון ,שאזל.

וקשה עלי הציור ,שכבר מתר האנשים ההם ,שאיד מלן ישראל

השרבים ומשזנים בארחם ורבעם,

ועושים אותו לבעל אחזרת אחת ,לחוט אחד ההולך ונמשן מקדמי ימות העולם -
מושגים מעיד התפתחות אד השתלשלות ,המיישרים את דרכי ההיסטוריה ומגלים
לפני עינינו את כל הארץ הגדולה של העבר כשטח אחה הנראה לנר מתון נקודת
היו גם הם זרים לך ,ובכל עת שראינו אן.תן

מתוכח עליהם היה לנר הרגש ,כי לא זה בלב.ה שלא סבור כן ,אלא שלא קבל כן
לא קלט את הדברים בעיקרם ולא השיג אותם.

l

על פ .בי ההרים ,הררי הזמן.

עמד .וראה אותם כהרים ולא ·כעמקים. .
על פני הווי-הזמך הרחוקים עמ.ד
קודם· ,ואף משן דוקא הזר והבלתי-וגיל.

שמשן את הלב התוהה.

קרוב ורחוק

-

כאן לא היה קורב

העולם שהיה עדיין חדש ,צעיר ,הוא

משכר אותר החיים הלא נרמסים ונופשים ,הלא ידועים.

שאולי יש בהם כדי יל גלות מה מהחיים בכלל ,

אחד

"בתחומה של עיר" הוא עומד וחרא וראה שם את המהלכים והעז·מדים ,את

טבעי הוא הדבר ,כי כל מושגים מאחים ומחברים את החוליות של הזמן

עמדתנו אבר כשרקע וטובע במרחקים

מה

משונים !

זהם

~מרחם

יצאו

דאב

אחד יצרםu ".

ומלן יהודה יושבים בגזרן פתח שער שמרזן ,ושחדל חזרן בישראל"(.

-

"טהור וטמא יחד!" הוא

"הנני איש מלחמה ,עומד .ונלחם בחרבי

ברגלם בצב בי רוח ואקח נקם בי ובהם".

ובקשתי ;

את ·מקום ·ההרכבה והמזיגה של החיים והאלה .הנראים לנר כה אחדרתיים.

מ ה ח י י ם ב ע צ ם.

הישנים והערים ,את אלה שבבטן אמם נצמד:ר ודבקו זה בזה והחיים הפרידו ביביהם.

אף בחיים הגל,זיים האלה ,הגילויים ביותר ,הוא וראה את "הנסתר" .דוד-אליהו,
בך השמש בקלזיז ש·ל חסידים בקיטוב ,זה שהיה יזרע גם כ"שוםה העיר" ,נעשה אצל.ן
לגברו של חיים נסתרים.
הנסתר

אף במין חיים כאלה הסתכל ברדיצ'בסקי יוראה את

שבהם.

·מא,ררעזת ומעשים ראה בכל מקום.

חרא התבונן ·הרבה במקרה שקרו"

כאילו המקרה יכרל ·להעי,ד להאיר יותר מן התדירי והמתמיד.
פתאום מן חש.ורש ,ימן היסדו.
להיות החשובה ביותר.

הוא יכול להבהיק

"זאת ·הפעם" ,כמר שקרא גם לאחד מספוריו ,יכולה

בן-רגע הוא הגלוי ,א·ר ההתגלות.

המרן מעשים הוא נך,תן תמיד לפנינו.

הוא מציע לפנינו חוליות חרליר·ת של

מקרים" .לא על ·מאורעו רמזל·ר של אחד יסופר בזה  -הוא מקדים ~הקדמה- .

כי·

אם של שנים ושלשיה ,והם באים איש אחרי אחיו ומשולבים הם איש באחיו ,יש
חליפות לחיים".

ועל החליפות האלה .חרא חפץ בעיקר לעמו.ד דן.מה ,שאין לראות בספרריר
עצם החיים.
להתקרב ולגשת.
i
1

.-1

האם לא על ה·חיים

עצמם לפתוח

לנו

?

אליהם עלינו

וכן אנו באים לספורי ברדיצ'בסקי ,שבהם הוא ברחן ובודק את

 .כלום מ"חדות הבדי,ה" ,מתענוגו של המספר להראות דברים שלא נראו עדר,

ליצור מצבים שעוד לא היו ועוד לא בבראן ,להרכיב דברים ולהפריד ביביהם.
לבנות ,עולמות ולהחריבם ..אין כאך גם 'משמחת ההזיה ,מן השש ון על שפע
1

7

· 1

1

רא•;,:ונים

מיכה
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הגעגועים הוא ,שואף עד אין-סוף ,עד כי אהבתו לרחל דומה להיות אהבה לאין-סוף,
ועל-ידי כן ,מפני שהיא וחבה יותר מדי ,עדנות את גב·זליה ,הוא כמסופק בד"

אזוב.ה ,איד הוא כובש את החומר גם אחר-כך ,אף בשעת גמר

באהבתו זו אליה".

מלאכה· ,רד~מה כאילו הוא חפץ לתתו לפנינו דרקא במצב בלתי-נכבש ,במצב שיש
בר ע·דר .מן ההירלי.

כן גם הגבןו של "עןובא פרח" ,שיש בן צן דמיון אל הגבררים ה"תלרשים

'

כי על-ידי כך יש בר ע.ךן מורח ה"בואשית".

ה"איידאלירת" האמנותית  ---:-זר ש~ הספרות הקלסית ·והקרובה אליה
היתה זרה לרוחו .רעל-כן מצד אחד הוא גם ריאלי ביותו ,נותן במקומרת ·הויאליים

-

11

נתפס כרגיל ,שואפת להכניס לחרב התרתי אותר "קל יו.רק• סל סיפר יצירה".

כמדובקה בשלשלת כולה.

גם .המקום כשהוא לעצמו.

אל כל ההויה הגדולה :

ברבים ·מספררי בודיצ,בסקי היה 'תוהו עולמי זה גם הנושא היחידי..הוא שרכן
אצלו ב"עמק החיים" ותובע את קרבנותיו )ראה

L),,

אכילו שלוחה כאן בכל מקרם.

דכאילר מכסים את נפי הישוב ,וחלק .מעצם החיים ה·רא גם עצמם הם

-

1

לפי ~תפיסתו העצמית של נודיצ,בסקי לדתו גם עליו.

יוכל פה להתאחות.

האהבה נעשית כאן מיד דבר שנמצא ניחם אל ·הקוסמוס.

"לפתוח לה כל אשר בקוב נשמתי אני חפץ .חפץ אנכי לגלות לה כל מכמני הרוח

דברי ההמיה ,המית לבן ,ש·ל בעל "לבדד" .על-ידי אהבת·י א•ומר הוא להונות את
•חסין ,את מגעיו בעולם זה אין-חקר ,ואהבתו זו אינה נראית לנו בעצם אלא נבטיה

ח

עמוקה אל העולם ואל העושר העזל·מי.

שתים הן הזוכים ,שב:ךן .הלך .בודיצ,בסקי מלכתחלה לקראת החיים ·ותפיסת
הדרך האחת חיתה פונה אל ה"אני" הפנימי שלו ,והדרך השניה היתח

בזצמרתם.
'כפתוחה לקראת העולם· .מבית ·ומחוץ גם יחד הוא כאיל·ר צו על המצודה ,על החיץ
המחייץ .הגבור ה ו אשי היה מלכתחלה דרמה בעצמיותו אל עצמיות המספר.
צמא•רנר

"! '

הדרך של ברדיצ·בסקי אל ה"אני" של·ו כאילו לא חיתה אפוא .גם היא אאל
מעיד םב·וב ,מעיד מעבר ,אל הדרך חשביה ,הוחנה יותר

,·.

אליהם היה צמארן שאינו פוסק .לא מפני שלא .היה מסרגל לחיים לא היה יכ·רל
·לקחת מהם ,אלא מפני שהיה דווש אליהם יותר מדי ודרוש מהם יותר מדי .על-ידי
כך עבו מיד מן המטרה והלאה.

אי··ההתדבקות היא כאן הפועה שלמה במהלך הו:זיים.

.ה"קרע" לא

רכל הורם שבחלל העולם  1צויד אנכי ל·הטעים לה ,ש·הנני איש ש שיי כ ים לו
כל חללי העולם הללן ,שאנכי הנני אזרן הכל על-ידי יחסי לכל"  -כאלה הם

עצם שאיד

.כמוהר שאף חרא לברא אל נבכי החיים ,לצלול נתזכם ולהגיע אל חקרם.

מעיד זו חי~ שאיפתו

של מיכאל )ב"מחנים"( ושל גבריאל )ב"מעבר לנהר"( ושל שמואל )ב"שתי שנים
ומחצה"( ושל האדם המלא כל-כך המיה ונכאים וצער אין-סוף בהיותו הולך "לכדף

י"נלעדיה".

"i

יש נהם וצדן וחפץ

לצלול בים-החיים .הגדול ,לחיות עם החיים שאין להם סרף.

לבלי להיות שבב ,רגב ,אלא חלק הידוע ומרגיש את הכל.

"את קובני"" ,ביד החיים

לא קוני הזר נתן בו,דיצ'בסקי לפני גבזוין ,אלא הקיף אותם צללים" .הקן
·היורק• חדלך ·וסובב אותם ,חדלך ומקיף אותם .אף הבהיר ביותר מקבל ממנו עטיפה
כהה במקצת  ,הצללה כל-שהיא .שרידי התהום צפים .ועולים כאן תמיד למעלה

ועל-כן צו לה מקומה כשהוא לעצמן ,לא יכיל אותה

צר לו לגברו זה ,כמו ליתר גבוויו של ברדיצ'בסקי.

ולהקיף ,להכניס לתוך הצורה את ה מ ח ו ס ו צ ו ו ה.

ספרויו :

הוא הפנתיאיסטי נין.תר

והעולם .שלשלת החיים נראית פה כמו סגורה ומוותקה ,רכל חוליה ~וחוליה היא

המקיף את כל הע·רלם כולו .ואינו מוקף ונתפס ממנו  :ת ז .ה ו זה ,שכל העולמות
כאי·ל.ן נוצרו ·ממב·ו רעל-ידיד והוא כאילו מתחמק מתוכם .אותר כאילו אמו לתפ·ס

1

תלוש.

·ואזובה ,אין לך ספר של נרדיצ'בסקי ,שיהי כל-כך מלא מן המחובר אל

בספריו של ברדיצ'בסקי ,המלא ביותו גטיה אל התחברות החומר דהוןח. ,החיים

ותחת זאת האידיאלירת של.ן ,דומה שהיא שואפת לתפוס את שאינו

דהמתים"" ,קיץ וחורף"" ,בעמק"( ; אזלם ידך ,יד גדול.ה לא-נראית שכ ולה צללים,

n

שבספורת העברית ש·ל הימים ההם ושל הימים שבאו אחו-כך ,גם הוא אינו בעצם

החיים ,מן ההתרפקות על העולם האין-סופי ,כספו הזה.

זוזבספווי·י את החומר כשהוא ע·דר בחמרירתן ,כשהוא ערד מחובר כ·מעט אל קרקע
המציאות 1

ואחרונים

להיות בעל חשבון ומתאונן בעצמו על חשבנ·ותו היתרה ,אף הוא בעיקור רק איש-

:זחרגבר ,המוטל לרגלי היוצר ,מאהבת המתאר אל התא.רו ,מן הנטיה שלו אל הגברש
ואל הכבוש.
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אל דרך העולם.

את

העולם נתן ה"אני" בלבד ואמר להגיע בדרך זן ,דרך שהיא קררנה ורחוקה בם
יחה אליו .הוא כאילו האמיד אז יותר ב"אני" זה כמשקיף ,כאספקלריה המאיהר
מתוך אפלתה .לא ב"אני" כשהוא לעצמו .כמרכז לעצמו :וכ.תכלית ,לעצמו ,הלוקח
ואינו נותן ,נוטל דאינו מחזיר.

זה אי-אפשר שיהיה אלא "קרע" ג·מרר ,טלאי על

הגוף העולמי" .אני" כזה אינו שייו בםפוריר של בודיצ-בסקי אלא לסוג הבלואים,
שמקומם ב"עמק הרפאים" שלו  ..הם הם הנגרפים אצלו עם זרמי הסתיר נתרן

חשבונו נעשה על-ידי כן ·מיד חשבון עולם.

"נביעה של נפש בנפש על-ידי קונת בשר יי·וח היא .התר·ו·ממרת האדם והרגשות
ה:נעלה כי איבר לבדו" ,אומר גם אלימלך ,בעל "עןובא פרח" .אף הוא· ,הדומה

·r,

r

םיכח

~
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הביבים .הם ו קב .אולם "האני" כ,משקיף מתוכו את העלום ,כתופס בלי הרף
א·ת ושמיו ממנו וערוג לברא אליו זלהשתפן אל תוכר כספה לתיור הים המלא -

1

ןאל "מעמק

נםיךנךת שבעשך על  -יד "מחנים" ך"עךובא

פוח ,n

דרונה

דון זר.

ידידתו

·מכבלי

ה"אני".

של בודיצ'בםקי נלחמה לה.שתחוו ידתו
ידתו ,דירתו את גבולותיה '!~·התפוצה לתוך גבולות-העד של העולם.

היא

נפשר

פוצה

יש שכר ·ואין שכר .איד חשב.רן ויש תשלומים.

יאין גמול.
כלימהי .מתקיים במקרה ,והמקרה בכל-זאת יתמיד".

כשהגיע בסוף ימיו לידי כן ,לסדר את םפדויד זנחדש ,סידו אותם לפי
ה ע ב ין והעביר מהם ככל האפשר עקבות ה"אני : ,nוכשנשאל על כן  :הלא בזה
הוא ג.ךדו את הדוד בפני אלה ,שיבואר לחדדו אל "אני" זה ,כדי לחקרו את דוביו

ידמהלכי.ו ,ענה :

העיקר הוא ·הענין.

ה"אני» שלי הוא ספל.

אם ·הוא כאן

.

-

לנח הצדק.

התיפלות.

הכל כאן הענין. .ערניד זה הוא עניד החיים בכלל.
מ ה ל ו .החיים ,הוא אצל ברדיצ'בםקי הכל .והוא כאילו איבר שוהה ביד·תר
ביחדד בםפדריד מהתקופה האחרונה  -אצל אדם' אחד אד ספדם אחה אלא הם

את ·האדם כדי להאביד·ו ולהכריעו למות .אוסר את הגברו

כולם כאילו מהמרים לודץ אדוח.

להסליכר אל הבור.

אין בודיצ'בסקי ·מתאר בעצם דברים אר ענינים ,אלא מספו על מ א י ו ע ו ת

החיים .העיקו האו לתפרם את דסו-המעוכה של החיים  :ההתנגשות וההתרוצצות
שבהם ,חלדף-המשמו·דת התמידי ,החלפת היסודות ,הירדיה והעליה ,האהבה והשנאה,
היקיורב והריחוק דבר·.

ההשגחה ,הגמול של 'הס.רב ןהוע ,השכר .הועונש ,המזל הו·דדף א·ת האדם '--

~

~-

באופנים מאופנים

כל אלה תופסים בספררי בודיצ·בםקי את המקדם היותו גורל.
שיובים הוא ·מספו עליהם .הירא ·מרכיב כאן הוכבדת שי.דנות ממזג מזיגות וב.דת,

1
1

נזנסה עשרה נםי·דנרת.

ע·רלים כאן וירודים ,ירודים וערלים בלי הרף ,רכאילר יש כאן ביקוש תםידי
1

ומעיינים כאן גם למאזנים כשהם לעצמם ,כי

זרמה שעליתם לא .ת·מיד עליה היא וירידתם לא יתמיד ירידה היא.
האושר ,ההצלחה של החיים )בספרו

חפץ אתה לכלאו שם והוא פורח לו ונמלט )ראה בספורי ברדיצ'בסקי

השמירה על הצדק והיופי היא כאן שמירה מער·לה .אולם הנח השומר עליהם,
·עזם כל ואיתר :ההשגחתו ,כח ס ·תום הוא .הוא הי מ שפט ,שאיד ל·התחנן אליך,
~ומכל שכן שאיד להערים לו ; אבל יש שגם הוא לא יעשה מש.פס וכאילו יכשיל

-

אחרי היד ·הא,ךחזת בכף-המאזנים.

שמירה כזר יש גם לי.ופי ,השומר עליו לבל יתערב עם הכעור .עם

"בית תבנה"" ,נדריה של "(.התמ·

ם

~ביבתים n

מה ש,היה המזל הע,רר לטרגדיה היונית היא לברדיצ'בסקי ההשגחה בעלת

העיד הפקוחה .דרכיה נעלמים ,ומכל -שכן שהיא אינה ידוע.ה .אבל יהיא ישבח ,ישנה
נכח לא ידוע ולא נראה .ואיד בן-אדם שינצל לגמרי מידיה.

יעול-כן כלל החיים,

ו

תלוי

העולם

על

יש שמירה עליונה

זזכל כאן.

,,

ניתן למספר בתי-אבות ,ניתן להם לכל ימי חייהם )בספדו "ראשי-אברת"( ,ןיש
שהוא ביתד להם רק לשעה )בספורים " :דרו הולן"" ,צללי ערב"(; יש שהוא בא

·'tמדוכא .כשאיד נכחו ע,וד ליהנות עדר ממנו )ראה הריומן הקצר והעצוב "קלןנימדס
ונעמי"( .ויש שבכל העקיפין הרבים לא הגיע אליו" :לא ,הגיע אל החוף"".
"מי יפתור את החידה  1מי ידע פשר מסבת ההשגחה?" שואל בודיצ·בסקי,
והוא חפץ ודרוש לדעת את הפשר ,חפץ דוווש לפתור את ·החידה .יש כאן גמול

מראים ג1ל

דרןו זר התעצהמ מדי פעם בפע.ם חתעמקה. ,התרחבו" התפשטה.

בית"( 1

יש שהוא

לאדם יחד עם אביב-החיים )"זב.ה בגורל"( ,ויש שהוא בא לאדם לע.ת-עוב ,יום קיץ
בסתיו )בספור "יום קיץ בסתי,ו"( 1יש שהאדם בא אליו בדרן עוקי·פין ,כשהוא עיף

חלדבזם: .ויחד עם זה נסה גם .מלכתחלה לתפוס את חעדלם כשהוא לעצםר
כל אותם הנסיךנךת הקטנים של "משני ע.ךל•מךת , n
כאילך בלי עזות ה"אני" שלך,
,,מעירי הקסנ·ה" ,נםידנדת שהיד כעין מעבו אל "מעבו הקויךב n
"מבית יךמחזד ,n

-

ואחרונים

דגע כמימוא ,זמנו בערב שבת בין-השמשות )בספרו "שלדם

:ז"אני" :הזה היה לד מלכתחלה הכלי שבד אמו לשאוב ,כאילו בבת אחת ,את מל:אר

החיים ,n

ראשונים
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"בינתים (, n

יש שדוקא

,דיש שחרא נמשן רק

L

ביתרים

שבעה

כדי

גם בן ,שהוא כולו עין פקוחה .כאילו יש ערד חלק מאיזה

·ת-הו ,שברדיצ·בסקי ביקש לר הגדרה כל-שהוא.
הוא דפק כל ימיו ע·ל שערים סגורים על מסגר .צר על מצודות שהן חזק,ות
בירתו ,כידן שאינן נראות· .ולא נשמע הקול גם בהבקיעו את נפשר אליהן".
חרם"נ.

ו
רא·~ונים
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ואחרונים

1

דלתי .אני גרתי כמעם מחוץ לעיר ,מעבו למושב היהדוים בעיירה -
1,,
{~ך

לדפוק על דלתי בהשכמה כזו ! נגשתי אל .הדלת ופתחתי אותה ,ןהנה עמד ל'פני

ימי ברויצ'בםקי האחרונים

גם ימי ברדיצ,בסקי הראשונים אינם ידועים לבו הרבה.

 -כי דבר נחוץ לי אליך.

אבי .מהר ולבש את בגדיך וצא אלי  -זיכו לי,
לבשתי א'ת בגדי ואצא אליו והוא התחיל בשיחה עמי ,שזה היה תכנה :

אורח חייו חיה

"פלאי" ,עד כי גם מי שהכיר אותר  -ערד לא הכיר אותו' .ומכל-שכן שמי שהכיר
אחו.ת

שנמשכה אלי מהרב רבי שמואל שמואל'קה מניקלשבדרג ,תלמידו של הבעש"ט

חייי

בקשתי הרבה למצוא את הפשר לחידה זו

עדו לא ידע

בתקופת-חייו האחרונה הייתי קורב

נמצאתי במחיצתו.

על ברדיצ,בסקי
אלי,ן,

ובשבה

על שבה זד איד,מר אבי לספר

-

שבתקופת-חיים
האחרונה

לשבות

זהוב ה.מגיד ממזריטש ,נפסקה עמי:

בלי כשודן של מ ספו.

של מסבב הסב,ןת ,שהרחיק א,ןתך מדרכי דמדרכי אבותי הצדיקים ,ועם נצנוץ .השחר

או שהאלהים עשה זאת למען תפרסם את סיבד

והכנתם לדפוס .פרשה זד לא היתה סתדמד" כיןו שעסקנו בכתבים שרדכם כנדלם

נצנצו בלבי שני פתרונים לחידה :
ניד הגויים  -ברדיצ,בסקי כתב גם גרמנית ודבריו תורגמו בימים ההם גם רוסית,
 -איו כי זה בא בתוקף הכרוז ,שמכריזים ארבעים יום קודם שנולד הולד  :שבת

אבל בגשתנו אל המלאכה כאילו יוד על הכל ענן כב,ך

פלוני לפלוני .רכזי שבן-הרב בעיירה ישא אשה משכלת זד נתגלגלת גלגולים רבים.

רבו הספקות על כל צעד ושעל רלברדיצ'בסקי בעשה מןיו

וכיון שחפצו של אלחים

הפושה שעדמנו בה כל .השבה חיתה פושת סדרו הכתבים של בוידצ,בסקי
כבר ואד אדר ונדפסו במאספים ובכתבי-עת. ,ן~ף בקבצו אחו-כך בקבצי-כתבים

שונים של ברדיצ'בסקי.
ששב ךכסה את הכל.

ו

ו

!

יש שהספק -
פירכא  :היש בכלל

כבו נתמלא ,הגיעה השעה שתשוב בתשובה.

ה"שמא  nשל בודיצ'בסקי

י

ו

ותפקדת ויצאת לחו"ל דהיית גם אתה לבן-אדם משכיל.

פ.עם בפעם העביד "נדלו מוקשה".
:

כל

הליל·ה נדדה שנתי בבקשי פשר לדבר ,ששלשלת הוכבדת ,בת שתים-עשרה החוליות,

אותר בתקופת-חיים אחת

!

דמי יברא

-

ובכן ,חזור בך !

הקול הזה ,הקרוא לתשרכן" היה דופק לא-אחת על חזוי לבו של ברדיצ,בסקי.

התגבר עד כדי כך ,שמעיקרא

להוציא את הכתבים ן היש לעשרת למוצק זבו שהוא

זבות אנין ,שנהרג על קדוש השם ניסורים נוראים ,הוא שעורר אותו כיחוד לכך

בעצם שוטף ! היש להעמיד מדל פני :זבצח דברים הנולדים עם זזזמן ומק.ןשוים

ברגעים ידועים ,דאז כאילו ביקש

עם אותה

השלשלת

עמדו

ההיסטורית ,שלשלת הדורות ,שהיה מלא תמיד טענות ותביעות אליה.

זבו מות

דדינא

דיש שהספק התגבו גם מצד אחר , :הנכון הדבר להוציא את הכתבים -
לשוב ולעדרו את הסעבדת והתביעות ,השאלות .והתמיהות הנרגעות בבבת-עיבה של
האומה ן הספק הגדול הזה התעוור כיחדו בשעת משבו קש.ה של האומה .שעת-
משבר כזד באה באביב של השבה האחרונה לחיי בודיצב,סקי  -עם הפוערת ביהןןו

אוץ-ישראל של שבת תרפ"א~ שבהן בהרג ב ו ב ו .ימים ובים לא שקם לבד של
ברדיצ·בסקי .דכדוכד היה שואל ודרוש נעביד מכל צ,ד שואל ומשיב .ביד השאלות

הרבות היתה גם שאלה זד :

האם סוב להוציא בשעת-משבו כזד לאדמה את

כתביו ,שאינם מדברים בשבח האומה י

בשעת שיחה זו סיפו לי ברזיצ·בסקי·

קורא אבי גם דברי סופרים אחרים ,וגם הם

אביר נודע לברדיצ·בסקי רק כעברו זמן.

אבל גם קודם לכן השפיעו עליו

באוקריינה ,באותן הערים שישב

ויצא 'אותן.

,השחיטות

'
1

~

ן

ברדיצ'בסקי להשלים

הוא כאילו שב על-ידי כך לרגעים אליהן.

בהן

בימי

בעדריו

ועזכן

מלבר לא נמחק בעיקר באותה שעה זכו

 -והיא

ארתה העיירה היהיודית ,בפלך פ,דוןליה ,שבה ישב בבית חרתנו ,הראשון
נמעט ,נמחקה בידי הפרועים מעל פני האדמה  "..נאותה תקופה הגיעה
התבדדדדתד עד קצה הגנרל  :התרחק מכל חבר.ה ,ודאף משיחת רעים ,ולא ביקר
במקדמות ,ששם היה יכול 'לפגדש' אנשים שהכיר אותם מקודם· ,וכיחדו ·היה נזהר
ממקדמדת-שעשדעים ,וכאילו לא היה הדנו סרב בעיניו ,שאחרים לא היד נזהרים

מה שהיה אזמר לו אביו הרב :
כופרים ; אבל אתה כופר בעיקר ,נוגע בעצם "הנקודה ,היה,ןןית,"w
על אביר הרב ,הקדוש והתמים ,סיפר לי בודיצ·בסקי כמה ספורים .אחו
מהם שייך גם הוא אל העביד שלפנינו .פעם אחת  -סיפר ברדיצ,בסקי  -בזמן

·עניתי לן ,כי נדברתי עם אחד מרעי ללכת לתיאטרון" .חרה לי מאד עליך ,אמר לי,

מגורי בעיר אחת עם אבי ,אחרי שרבי מחו"ל ,שמעתי בברקו ·השכם קול ד'ופק ע'ל

כי אחרי שנה של שחיטות איומות באדקריינה אתה הולך בראש-השנה לתיאטרדן".

בזה

1

בשעה

כזד.

זכדרני ,שבבואי לברלין בסוף שנת תוע"ס בקרתי את בודיצ·בסקי בערב
ראש-השנה ,ובצאתי

מביתד

שאלני

מה

בדעתי

לעשות

אחרי

ארוחת-הערב.

נדבו כתביו היה לברדיצ·בסקי לפעמים הרגש ,כי נכח-סתרים מעכבים אותז

'לאספם יחד ולהוציאם: .ד·ז;;נתים לפני פרוץ המלחמה התחילו ש"י איש הדרדריץ זנן-
ןi

J

L

---------------...,...----

··-·-"---

-

ראי~רבים

ימי
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נרדיצ'בםקי

אביגדזו לעסוק בהזצאת הכתבים

-

האחרונים

בודיצ'בסקי היה שרב נרגש מאה ד·לוגל זה גם פזור-נפש מא.ד
כעבדו זמן-מה הלכנו אחרי מטתר של צייטלין ,יחד עם "מניד" מצומצם

שהתחיל בה א .י·

המלחמה נפסקה לגמרי ,זאף בהרצאה החדשה של .הכתבים,
שםיבל ,מצא לכתחלה ענובים ,שלן ,ליזשב-הארהל ,שהיה וחזק לגמרי מעזלם-
המעשה ,נואז גדזלים במזה כזך ,עד שאיד להתגבר עליהם .ביחזד עשר ודשם בלבו

·של "כלי-קודש" זאינטליגנטים יהזדים אחדים ,ששמעז את דבר מזת המל·ומד
1

זזיהזדי ,שישב בעירם למעלה משלשים שנה .ה"דושה" היתה בכל-זאת גדולה :
"נר ישראל כבה"" ,דביל בית-ישראל יבכה את השרפ.ה אשו שרף '".ה ברדיצ'בסקי

הנה רצה בודיצ'בסקי ,כי הרצאת

ישב כל הזמן זשוף בעיניך ,שנצובז זקדחז כשפרדיך ,את הרב הדרשן הזה רבצאתנז,

הכתבים תהיה גם מהצד .החיצוני לפי וזחז זנתגלה לד פתאום שבאזתיזת אחדזת
מסדו האותיות-שבהן אמונו לסדר את הכתבים ולהדפיסם ,יש פגם ,דפנה בהצע.ה

אחרי הלזיה ,מבית-העלמין .ך.אחד מן המלזים הציג ארתנז מזל פני הרב .הןרקט.ור

אל ודשם האותיות ,וחרא חזן בבית-הכנסת בליפסיה ,לתקן אזזוז .הלז שמח להצ~ה
ונאות לעשזת את הדנו זקרה המקו·ה ,שכלנתז מבית-הכנסת ביזם הכפרוים ,אחרי

שנדפסו באחד ·מבתי-הדפזס הגדולים

בירתו

~א היד יהודים רלא הבינז עד מה ·מתבנם,

אף

כי

בידי

ידעו

מסדרים
צדות

האזתי·רת

את

היה לדרזש משפט ·ולהעמיד

עם מעט העשב.

ללריתז של צייטלין .היה' זה אחד הבקרים היפים שבראשית

·בכתביו ספו "חרקים ןספוים" ,ע· (.ח"ע-ה"ע

ברדיצ·בסקי היה פזור-נפש מאד בבזקו זה.

i

j

בדון התבדו קצת 'והשיחה שטפה,,

שיחה זז של ברדיצ'בסקי ,שהיה בה מן ה"אתגליא" זה"אתכסיה" ,פעם היתה מתעלמת
ופעם חוזות ~ומתגלה ,פעם היתה מלאה תזגה עמוקה לאיד קץ זפעם היה מנצנץ מתזכת

1
1

,IJ

·':ןי

'ן,

בערב שאחרי יום הלויה הלכנז לכקו את אחד .המלומדים היהודים בליפסיה,
'למדן ליטאי שבא לפני ארבעים שנה מוילנה ונתקרב אל פובץ דליץ· ובעשה מווה
ב"אינסטיטוט" שלך ,שממגד יצאז כמרים זמיסירבוים ,ועל-ידי כן יצא לד שם רע

לבודיצ'בסקי

ביד המלומדים היהודים זהיה כמנ·דרה מן הקהל.
לטרגדיה זו של בן עיו.ך של הגאזן ,שדיע גם הוא כמעט

היה יחס מידחד

על פה את

הספרות

העתיקה הגזולה שלבן ,לרבות ההגהות השזנזת זשנזיי :זנרסחאות ,דהזא נשבה בין
:זגזיים ,רמזשבר כאילז מחזץ למחנה ,כשהזא ערירי ,זקן זחזלה .כשבאבד לביתו

שכב הזקן ~ל ערש דדיך ,שלא יוד עזד ממנן ,זהזא גידם די אחת.

1ההומזו אר החריפות.

בליפסיה היה עלינו

-

חוץ מן הלויה עצמה

-

נדמה לי ,כי בקשו עם מזתז של צייטליד זהלזיה שהשתתפנז בה

במצאה בקדות קשה על ספו מעיד זה ,שאסף גם הזא ובים מן המנהגים האלה )ראה

m

הסתיז 1

-

.ןןזקא אחזונית

-

ביקש ממנז אחו:יייכן לקנזת בשבילו את "מעבו יבזק" השלם ,שבז נאספז הדינים
הרבים ,הרדויים והתפלות ,השייכים לאותה שעת-מעבו שביד החיים והמרת ".בכתביו

חפוש וב נמצא לנו אז בליפסיה הביבליזגוף הידוע יייליאם צייטלין ,בעל "קרית.

אזלם.

לדין.

'הפסזק "זיציצז מעיר כעשב השדה" בשעת זריקת קזמץ העפר

שהיו נזלם שלא מבני-ישראל. ,ךע·ל אדם זה היה להיות ,נוסף לכן ,גם בע·ל מזז.ת
יפות .ןנמוסים יפים ,כי בלי זה לא היה ברדיצ'בסקי רוצה לברא אתז בדברים .אחרי

צייטליד היתה לבודיצ,בסקי כמהלומת ועם.
ממחרת יום הנפרדים ,בבוקר ,נסענז שנינך ,בודיצ,בסקי זאבי ,מברלין לליפסית

אולם בודיצ·בסקי לא היה בבזן כלל ,כי עניך

אזלם באותה לדיה עצמה ראיתי את בודיצ,בסקי גם כ"מלא וחמים" :כאילו
מתדר איזז וחמנ.ןת קיים כל מנהג הנהזג בישראל בהלזית מתים ,זאפילר אמירת

העבויזת .לא קל היה למצזא בליפסיה ,שתלמידי-חכמים יזדעי ענוית חדשה אינם.
ובים בה ,אדם שהיה ורצה בכן רחיה מתאים לכן ,לעמוד על גבם של המסדרים"
ש.כאז.ברו לא היד בו,ןבם מבני-ישראל' ,ןעל גבם של אלה העוסקים במלאכת ההדפסו".

ספר" ,שקבל על עצמו את .הפקוח על עבודת ההדפסה של הכתבים ,י רא מת
פתאום נירם הנפרדים ·תרפ"ב ,האחר·זד בחיי בודיצ'בסקי .הידיעה על מותך של

·שבודיצ·בסקי ראה במליצה שבה מעשה זיוף בפני המזת.

לי בואה העזנש הזה

השכר על המעשה הטוב זהעונש על המעשה הרע היה טבזע עמזק מאד בנפשו זוגיל

השנה השנית קרה מקרה חדש כזה ,באותה העיר ,למפקח על הזצאת הכתבים;
שבורכם

בייש אזתז בודיצ·בסקי בונים ·זלא רצה להושיט לד י.ד

זה היה שנו הדוש:ד.

קשה יותר מדי ועררו בי מבזכה.

התפללך שם לפני התיבה תפלת "כל נדרי" ,נפל בוחזב 'רמת .זבירם הנפרדים של
זסרדור

ראחרר;ים

דזזאליר באבר ,ונחשף לפנינו נעיד "עיורם של ההזיה" ,כמד שהיה אומו שרפמן.

mיז עכזבים ובים להזצאה זז ,זכשהתפוצה

שני דברים ,שבשניהם היתה יד המרת באמצע.

73

ברדיצ'בסקי

הדויע לזקן קודם על הביקור שלנר ז-אל נכנסנז לניתז פתא.זם ,דבכל-זאת היה גם

למלא תפקי,ד שגם :זרא מן

הזקן כנרגש מן הביקור ,פני הקלף שלד הוארו מבפנים רהעינים .התנוצצו כמ·י מתון

הקשים בירתו במקוים כאלה .עלינו היה לבקר עוד לפני הל1ויה את קוד.בי הוכת
ןולנחם את האבלים בשעה שמתם ערד מוטל לפניהם .וכאן היה הדבר עוד
קשה ביותר לרגל זה ,שחיי המשפחה של צייטליד היד טרגיים ,לא לפי החוקים.
המקובלים .האימה  -אימת החיים וחמות גם יחד-נשקפ.ה אלינו מכל פנ·רת ·הבית"

כן ,ספוזת ענוית

קדחת .המלומד הזקן ,והיבש כאילו התחיל לחלום בהקיץ :
חדשה" .לפנים ,כשבתר ערד בוילנה ,קרא ה כ ל .הוא זוכו  :היה אז סופו צעיר
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האחרונים

כשודן ,פוישמאן היה שמד ,דדו פוישמאן ".אזלם מחז1נך
במחנה העברים ,בעל

ראשונים

לקרוא נספרות העברית ואינו יודע .מזה שנעשה בה
שנא לגרמניה לא הוסיף

מזכיר מחברים עברים קדמונים ,שחפר על דברים ,שכמעט
בבחינת ה"סדד" היה

ולא כלום ".זהיה ודשם שהזא משתזקק עדו לדעת זאת.

לא גליא" .וזה סוד" היה דבר רגיל אצלן ,כמו שהוא רגיל נפירדשיר
לבא לפדמיהד
ואב"ע .אולם עבודתו זו ,שעסק בה ,היתה סוד שבסד,ך .דהייתי צריך להתנסות
של ה

יום בכנין הגדול זהוחנ של תחנת מסלת-הבוזל בליפסיו"
בשנתנו באותו

השפוך כולו אור ו·מלא אנשים רבים ,היוצאים זכאים ,כאילו
נוסטורן של התחנה,

שגילה לי מן הסוד הזה .הוא הכנים אותי אז חדר בחדר והראה
בכמה בסירנות ,עד

.ךכטוב לב ברדיצ·בםקי בשיחה היה מספר מעשה אר
שבחבר לשעה מטות .נםיעתנז,
סיפר דבר-תורה נשם אביו  :אבא אמר ·זכו '.כשגמר
דבר-תורה של חסידים .הפעם
כאילז רק עכשיו עמד עליו זהשיג את הרעידן שבד,
לספו את הדבר קילס אותו,
כמנהגו " :אבא שלי היה בכל-זאת אדם נפלא" ,יופתאזם
·והוסיף משום-מה ,קצת שלא

בה של עבודתן ,ספר לי על כמה כללים ן.הוסיף גם פרטים .לא פחדת
לי את אבני-ה E:

בעבדדתד הסתכלתי בר ,שהואר נולד יחד עם האדר אשר שפן
ובאשו הסתכלתי אז

העבר הוחזק .עיניך ,אשר היה בהן תמיד ממראה הפלדה ,ממראה הלהב
על

הטמון ,הדדלקד פתאום והאיור גם הן באדר רחוק

מרובים והוא פרץ בבכי לעיני האנשים הרבים בתחנה
קדרו פניו ,ולא עבור רגעים
בד זכוון חמות הנורא דחקך.וש גם יחד של אניד.
הגדולה ".התעורר

כששבנו למחרת היזם לברלין שבנו לעבודתנו

-

מן החזרן יש גם בעבודה מדעית גדולה.

לבו של ברדיצ·בסקי

עבזדת הכתבים .אזלם

גדל דזקא הזעף של "יקזב הזיד את ההר" ,זבקש
נדמה לי ,שבלב בודיצ·בםקי
שהזניח אותה בשנה זו ,שבה עסק בםך.ןן

האפשר

שנים ,שבהן אוכל לגמדו את אשר החלדתי לעשות ?
כי אחיה עוד מספר
בענודה המד'ג.ית ראה אז תכלית חייו.

הקליפות ולהגיע עד הגרעין

!11
\ 1

-

בז.ה ראה תפקיד מי·דחד של האדם

1

צריכה למצוא באחד מיאווי שוייץ .הסוף של מרים ברומן כפי
את מותה היתה
האלגי מאד דמלא ויתור לסוד החיים והמרת ,חייה גם .זי.תור מצד
צ·ורתו עכשיו,

לולא ענו.זה זר הייתי עוזב את בני-

1

>

המדעית

~

הבעית אותו בהקיץ ובחלום ומכל מה שאיים עליו.
כאילו מצא סתרה מכל מה ש

j

היה אומר .אמנם ההתבודדזת היתה גם כלאר

אולם

הכי.

בעבודתז

אבל דבר

אחרונה לחייו התלהב רק בשעה שדבר על עבודה ז.ז.
בשנה ה
על-פי טבעו יותר אל האתכסיא מאשר אל האתגליא.
עליה רק מעט ,בהיותו נוטה

1

הל Pמעברדה

מדעית

נדו  5ה

זך,

אחרי מרתר כבברמנית( ע· 5ידי אשתו ובנר.

שברדיצ'בסקי

עבד

עויח

כט"ו

שנה,

הספד נקרא בשם "סיני רנדיזיס":

יצא

לסוד החיים .והמרת ,שהקשיב אליו .הוא רצה לקצר עד כמה שאפשר
המחבר
הקיצור הזה ניכר גם כורמן עצמו .הוא קיפל תחתיו את השטח עד
לוגמור.

שאפשר והשקיף את החיים הרבה דרך סמלים ,אגדות ,רמזים ורזים.
כמה
האחרונות של ברדיצ·בסקי עמי חיתה על הרומן הזה .אני
אחת משיחותיו

לבר להוסיף עליז עוד כמה יריעות ,להכניס בו ערד כמה חוליות-חיים,
זברתי על

שנראו לי כחסרות .קצת מן החוליו1י האלה הכנים ברדיצ·בסקי לרומן כשכבר
המטה אשר ממנה לא יו.ד באחד מן הפרקים-החוליות האלה נראה גם מלאן-
על
נתחבר ונוסף על הרומן שלשה ימים לפני מרתו של בדריצ·בסקי.
המות .פרק זה
זה העסיק אותו גם נושא ספררי אחו" .רומן קצר" ,מן הטפרםיים
בפרק זמן

מעזבונד

Sinai und

לברדיצ·בסקי ,נשלם במוחו .בשעת טיול סיפר לי את תכבו לכל פרט~י.
נידתו

 rgenla ndverl ag. Berlin 1925- 1926ס Garizi m. Mi

אגב תארו חייה אלה אמר' המספר לתאר

הגדולה ברדסיה ,וחיי משביליה ,ואחו-כן חיי הסט ודנטים הרוסים בחו"ל עם
חיי .העיר
הרבולוציונוים .מרים חיתה צריכה עדו ,אחרי תעיות ובדת ובקשת
חספוסים של
להסתבן בסבן אהבה טרגית  -לבעל ועדתה היחידה ,החביבה והיקרה.
דרכים,

ולדעת את האמת על העבר של עמו ,בלי כל חיץ
של היהודי המכיר הוא להכיר
אחו.זך ,על כל היתרים ,וכיחוד החסרים שלן ,עד הםזף.
ומחיצות ,לדעת את החשבון ה
ההיסט.ךריןת ,ראה מעיך "תיקךן  nלהן •ומעיך גאךל~
בחשבון זה ,בי ך י ע ת הטעןיןת
היהדות ההיסטורית לא ראה כל משמעות לחיין ,אחר~
מהן .בלי החשבון הזה עם

הדברים אשר קרר עם אבי.י רעם בית-אביו.

 -ונכח רב .המשורר שבו נעור והתעצם כשנדת חייו

חברות סטודנטים ורבדלוציונרים.

.ותפקידו

תר-פנה ומסיים שם את ·מעט הימים שהוטל עלי לחיות,
אדם 'והייתי ·מתבודד בס

אבל גם חזון-החיים דפק אז על

ודיסה ,העיר הגדולה ,דמאודיסה היה עליה עוד להתגלגל לשדייץ ,לביד
חונירד לא

להגיה אור על דבר ,לשבור את

המכיר.

 -בארו החזון.

שהזמן נעשה דחוק יותר כאילו הוא נעשה דחוף יותר .חלק ה~ון
האחרונות ,וככל
נכתב בשנה האחרונה לחיי ברדיצ·בסקי וכמה פרקים בימי חייו
מהרומן "מרים"
הזה כולו אינו אלא חלק אחו מרומן משולש )טרילוגיה( ,שאמו
האחרונים .הוזמן
לכתוב .מרים זן ,גבורת הרומן ,היתה צריכה ערד לברא מעיו-המחת
ברדיצ·בסקי

ועל-כך התגעגע לשוב אל עבזדתד המדעית בחקר
יותר ידי.ותר את חשבון הזדרזת,

התורות והמעשים ביהדות העתיקה ,1
כתבים .הזא השתוקק לסיים את אשר התחיל זשאל מרי פעם בפעם :
ה

ואחרונים

75

גם זאת ,שאמר כבר לשבת אל השולחן ולכתוב אותן ,ורק על-פי
הוא סיפר לי

מקרה לא יצא ·חדנו 'אל הפועל.
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האחרונים

אז בחיי.ן ,זאלה חזרז זהיר למניעים
רים ,החיצזניים לכאדרה ,הלבד זרבז
המק

הזא בפרעזת שבאזקריינה ,התקרבז
למנת אניד ·זנית אחיד ,שנרצח גם
פנימיים .א

אז ובאר לפרלניה.
הבלהות של חיינז.

גילת הטבח זגם עזרו בז את כל חז1זך
זה עורר בז את כל מ

הרחמים שתתגבר בד ותקרב אותר
הזא גם ירא מפני מדת

מהם ,לע·מזד מחזץ להם ,כדי שיזבל
אל חיים כאלה ,שהוא אמר להתרחק
יותר מדי
נדמה לד כמה פעמים ,שהוא חדלן ·ואובד
הי·דת שזפט להם ולדונם גם דין חמור.
ל

חופש זה ,שרק בהתאכזרות גדולה,
י-משקלך ,הולן וארבד את חזפשך,
את שדד
של מלחמדת אין-קץ עם נפשך,
עצמו נמשן שלשים וחמש שנה
שהתאכזר על

מכל משמר .החופש הזה חיה יקר לו
עם החיים זעם תנאי-החיים ,שמר על~ד

של חבה אחרי מדרשת אבדת ,אחר
חופש ה דע ת ,בלי פניה ,בלי בטיח
.מכל :
גבו ,זיזתר מזה  :נשא אותו נתון
רשן" אף כי את הסבל הזה נשא על
םבל· היד
לקרוע את "גזר הדין» .הזה ולבטלו.
לבר ,ורק עם קריעת הלב היה יבדל
תמיד דגם העשירה את חיי·י תמי.ד
בקות שכנפשך ,זד שמלאה את חייו
ההתא
זהיא שהביאה ,כנראה ,גם את הקץ.
כאילו הגיעה למרדם קצה,

כי ברדיצ'בסקי נפל למשכב .אזלי
באחד מימי חשדן הבהילה אותי הידיעה,
דויע אותו לשאר ידידיו בברלין .אבל
היה ·מודיע אותי דבר זה ,כשם שלא ה
לא

נקראתי

רצה לעכבני ,שלא אצא את ברלין.
.התכוננתי אז לשזב לעירי ,והוא
אני
הזא רציני יותר משחשבתי ..היתה
ביתד: ,ובבואי שמה נזדע לי ,כי הדבר
לברא אל

רגעים אחדים בלי כל רזח חיים.
התקפת.,.לב זהזא נשאר

פנים של אימות ושאלתיד לשלזמר.
ונכנסתי לחדרו בלי
ונעלה" ,חיתה תשדבתד הקצרה.

הבלגתי

על

מוראי

"קוראים לבית-זיז של

את דבר ההתקפה ורשומה כבפשר.
הוא תאר לי

דהדא אינו יבדל לפרק את הגל" .עדר
הרגש כאי·לד גל של .אבנים נפל עליו
היה לד
דרש ממני ,שהדבר יהיה כמרס עמי
אחת ולא אהיה עודד" .בכל-זאת דרזש
התקפה

i'1.ii
"1

1.:,1

"'

למשכב רכן בקשני להשאר בברלין
פילז לידידיז הקרובים ביזתו כי נפל
זלא אגלה א
על ה"סזן" ,כאשר אהבה נפשך,
אדע את תדצאזת המחלה .שמרתי
עד ש
רפתה על-ידי כך .היו שערת שנדמה
דחיתי מרעד נסיעתי ; אבל המחלה לא
~ו
לחשזב ולדבר על הנסיעה ,שחיתה
הוקל לו .בשערת האלה התחלתי שרב
כאילז
כבסידן אחרון איד בכחך לעמדו.
נחצרה מאה זהזא הקפיד על כן ,כאומר :
צאתי את המד"ל של כתביך ,שנמצא
סלח ובקשבי להביא לכיתד לפני
אחו-כך
עם המד"ל מצאנו אותר במצב של
בברלין .בהכנסי אצלו אחו-כך
גם הוא אז
מא.ד מהמד»ל דוש הבטחה גמורה,
ולה .הוא ישב במטתד זרנו הונה
הקלה גד
יבזא ,ושדב דוש משנינך ,להבטיח
את הרצאת נתביו בכל מקרה שלא
כי יגמדו
ודתו

שלא נגלה זבו מחלתו לשרם -איש.
לך,

הפעם דבר גם בפני המרל" על עב

ואחרונים
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תהי אשו ·תהיה ,יודה על האדם ,לא
עית ,שעלי.ז ערד לסיים .אם האר,ה,
המד
~ולא תתגלה לבני-האדם .כן טען
שיחוזר ·ריבוא .החדשן דיבלע אזתה
יתכן
הצלה האחרזן .ועדר דבר על רעים
·נאחז ברעיון זה .נאחז בד כנקוש-
רכאילו

1

יודידים

-

ברעדת דידידדת .כדוכן.

חדרו ביחד עם המול זנפרדתי
כשיצאתי מ

רלין ,ךלשזב לביתי ,שב וקרא אותי.
על מנת לעזוב ל,מחות היזם את ב
ממנו

דנו רען ,שדאג לו בכל שעד"
רים ,שזבו עמי ביחידו.ת יהיה
ביד שאו הדב

לבל אספו לאיש על-זבו מחלתו.
חרא בקשני לזכרו אותז .זשזב ביקש
רנים על מחלתו•.ךכשמת למחות לא
דאבן לא ידע איש מן הידדיים הקו

אף על מזתז אלא ליחדיים .רוק
יתר ,שהכיור רהרקיוו את וצרנו.
הדויעו בני-ב
ייחדים .הלבד אחרי אורנך.
חר"ןי.

1

י!ו

דא·c

רנים
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אלא עיקרי אמונה ,ה ת גל מ ו ת של עיקרי אמונה.

ואף העיקרים ההיסטוריים

-

למחרתיים ,היסטוריים ומעשיים  -אי נם אלא ח ת פ ת ח ר ת
הוא מחלק את העיקרים
1

עיקרי-אמונה.

העיקרים היס·רדיים ,המהותיים ,בהשתתפות גזומים
הם אינם אלא

היסטוריים ידועים.

נמשן אל תרר·ת-חעיקרים היסודית ,אל חאמזנח היסדזית
הכל

בעיקרי-האמונה של היחזות.

התפתחות חדת הישראלית ראיה מיוחדת במינה .דת ז·י כאילו
ניימרק רואה
אמונות יסודיות ,ב ק בי ע ת דעות ואמונות יסודיות .על
·מתחילה בדעות וב

דרו ניימרק
הוא חיה נעצם מחותו ת י א ו ל ו ג.

אולי הוא חתיאולוג היחידי

והעורק הראשי שלה ,מקוד כל חד·וש והתחדשות בה,
המיתוס הדתי ,ראשית כל דת

נין

בספדו על הדת· .ואם איבד יכול לדלג עליז מכל וכל ,חרא מתנגד
כאילו מדלג ניימדק

אחד משני ספרי·י הראשיים חרא "תולדות העיקרים
הנותנים עברית בימינו.
הוצאת "מוריה" ,אודיסח· ,תרע"ג  -תרע"ט( ,שבר הוא
בישראיל" )יצא על-ידי
אמונה לדת-ישראל ,שלא נוכל להחזיק בה בלי להאמיןעומד ~ל היס;ן,ן שיש עיקרי
היתה שבריה זה כמה ב·מחלרקת ,התלויה הרבה כשאלח
בהם .שאלת עיקרים זר
המעשה בישראל ,בהדגשת חלק זה או זה בהשקפת-העולם
אחר.ת ,בשאלת האמר.נח ו
ונליות 1רבאי-הרצירנליות שלה - ,ומימי חופש-הדעות
ש·ל היחזות· - ,וגם ברצי
לזלזל בעיקרי-אמונה· ,ובתקופה האחרונה אף ב ש אל ת
של חחשכלח היינו רגילים
דת-ישראל כףנתנר היא לרוח-האומה המשתקף בדת
העיקרים .כשא·נ·ו מדברים על
בה ,לשאיפותיה ,תקרותיה וחלומותיה ,החבריים ·ונעלמים
זן ,לכח;-חיצירח שנשקע

את המלחמה שנלחמו נד נביאי-ישראל וחכמיו י·יי אחד זרד
לד בכל .ודאה הוא
שינקד ממנו ,את ביבם המנדבנ חיים ,חנדנע מפלא-העולמים,
ואיבד ודאה א·ת היניקה
והמליצה שלהם ,שחרא חלק מיעד-הע,ד שנד התהלך עם
את היער של .המשל

הקדמון ,איש המיתוס .נכדת אצל ניימרק השפעה
מחשב.ותיו החושב חתמים,
כ ה ן ויתד חכמי-המערב ,בעלי חיהד דת המדפשםה .הודת
ידועה מהיהדות של ח ד מן
1

היהדות אצלו אלא צו.דף אחו צרוף של דעות ,של אמדבדת.
ח"צדופה" ,ועל-כן אין

ראשי ק בי ע ת הדעות דהאמדנדת האלה ,התגלמותם והנחתם
אולם נוסף אצלו כיסוד
שדנות של ספרים ,בקריאות ,באמיד.דת ,בכרכרת דבתפלדת
לדדן.ךת בספרים ,נשכבות

לראות במוסר של הדת .הזאת א·ת "המוסר הלא.רמי" ,ויש זכי
בלבנו .יש מי שרוצה

דכדדמה.

אולם ניד אלה רביד אלח אינם חושבים חשבונה של דת
שמתנגד ל.מוסר לאומי זה.
עיקרי-אמ·ונח  ..אולם נימוק חשב ע·וד את החשבון הזח.
זר מצד זח של
תולדות העיקרים של היהדות .התפתחות ;היחזות היא אצלו
ניימרק כתב את
סודיות ,של דע ר ת .העיקרים של היחן.ןת בגבשו דחרנחר
התפתחות של אמונות י
זכדי פעם בפעם נספרי-הברית השונים

-

ביחד עם ספר-הקדושה ,מוסיף

נימוק

מ עין

ספדי-ברית :

הקריאות והאמידות,

-

נמשכות מן האמונות היסודיות של היחזות אר הולכות
דאמונרת-אחר.ןת ,היוצאות ו

כל ההבדלים שמצאר חכמים נספרי-הברית הראשונים,
על

הרי זן והקורנים לבית-מדרשו ,שניימרק נמשן בעיקר
כפי שע·מדו עלי.חם חרבה ו ל

.שחרא עובר ·ומושך אותם אל בית-מדרשו חרא.
אחריהם ,חרא עובד כשתיקח ,או

מקרב אותם אל תודתן ,תודת העיקרים.
1

1
ן:ו i
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הישראלית ,להגיה שאין הדת הזאת מצרה על דבוי-אמרבה.
העומדים על בסיס הדת

·ניימרק שואל ומפרק ·ומוציא

הם נשענו על דברי בן-מנחם בספרד "ירושלים" -
ן-מנחם אלח מידי פשוטם ,לקרב אותם אל דבריו חרא,
את דברי ב

הבריתות .הן ברית-סיני ,ברית יאשיהר,

קדושות שתקנו אנשי כנסת-חגד·רלה ,רגם ספר ה מ ש בה,
חבדכ·ות ·ר :iתפל.ות וה
האלח והמחלוקת שבחם הוא על א מ רבת  -ה מ לא כ ים
זהחבדל בין ספדי-חברית

ונדחקות על-ידיהן.

המערב ,קובע בה עיקרים ,בדתן לה מעיד יסודות ממשיים.
חכמי-

חיה נעים למשכילים ·מישראל ,אלח שבמערב ושבמזרח,
מימי בן  -מ ב חם

מי,וחד 1

אחת מחן מצאה את מבטאה והנחתה לדודות בספר-בדית
ברית-עזרא ,שכל
"ספו-הברית" הראשון ,ספד משנח.-תןרח וספד תרות-נהנים,
רעל ספרי-ברית אלה :

הכל נמשן אצלו אל אמונה יסודית ,אל

אדח חשושים של היהדות.
עיקרים ה מ עש י ים ~ הוא מוצא גם מעין אלה
אף ה

-

של היהדות אינם

מציב בלי הדף גנרלים בתרן היהדות המדפשםה הזאת .של
חרא כאילו

היהדות מצדה להאמין",
1

~

צורים על

זעות ;

האומר ,ש"איז

-

ביימדק ודאה בדת זו ד ק מצרות של אמונה ,דק
ורהבה

דואה נח

ד ק עיקרים ויסודות לדעות ומחשבות.

עיקרים הם לפי ניימדק עיקרים ·ממש ,ד ו ג מ ט ר ת ממש.
ה

הוא איבד אזמר

סימנים החיצוניים שלהם ,כפי שאבד מוצאים אותם בעיקרי-
לרדתו אפילו על ה

לערמת זעתר של אברהם גייגר ,כי "היהד:ות איד לה עיקרים,
האמרנה של דת אחרת.

יסדזזת-אמונה ,שחדכרז ,,,בפומבי לאמת נצחית זכר' ,אשר חכ·פירה
כלומד ,איד לה

מכחיש בהם מתון קהל הצב·דד הדתי" ,מציג ניימדק
או הספק בהם מוציא את ה
יש בכם איש או אשה ,אד משפחה ,אז שבט ,אשד
אח הפסוקים שבתורה " :פן

ה' אלהינך ,ללכת לעבוד את אלחי הגזים החם וכד' ,ו דב צ ה
לבבו פונה היזם מעם
תובה בספר חזה ,ומחה ה' את שמד מתחת
נו כיל האלה הכ

~
:

1

ראשונים

ייי

)i;i

ניימרק

טי ישראל ככל אלות
ילו ה' לרעה ימכל שב
השiנים ,והבד
ה ה זה" )דברים כ"ט ,י"ז
ה כ תו ב ה ב ספו ה תך ו
;ד בוית
של העיקרים ,שהכופר בהם מוצא
ומר לר ותר אף על סימן חיצוני כזה
ניימרק אינו א
רתו עיל סימן מהותי,
'(. -כ

בידי בית-דין ,ומכל שכן שאיבר מו
מן הכלל ,אם בידי שמים יראם
ידי אספה שהיה לה יפוי-כח
כרז בפומבי כאמת נצחית על-
פנימי ,שהעיקר הו
ליהדות לא הייי אספות כאלה ,הוא
מאת הכלל .בגד .דעתו של גייגר ,ש
והרשאה
יהו וברית-עזרא ,שהיו ברוב עם -
הבריתות ,בדית-סיבי ,ברית-יאש
מציג את שלש
בדעות דבאמזברת של
1

1

\

בריתות האלה כקביעת עיקרים
עיקר ה

כאמור ,ודאה ניימדק
ו ב יעי של היהן,ות ,בקריאות
ולא זה בלב,ן אלא שבספר ה
דת ישראל- ,
הגדול.ה ,שהתפשטו בכל תפוצות-
ת·פלות וכקדושות של אנשי כנסת
ובברכות וב
שעה אחת שכיו!,!:

בכתי-כנסיות שלהם וכולם יחדי,ו ,כ
ישראל" ,שהיו מתכנסים
שמים" ,הוא רואה עוד מעיו סימן
ודה כמקדש ,קבלו עליה~ ,עול מלכות
בשעת עב
אומה" .גם ·הספר העיקרי ה ח מ ישי,
עיקרים " :אמירת "אני מאמין" של ה
אחד של
קובץ ה"כא כטענה על יפוי-כn
ה ,ה,וא ,לפי דעתו של ביימרק,
ב
ש
מ
ספר ה
פוא מן
ומדרים בו עד היום" .גם בו יש א
טטיבי· ,והכל הרד,ו ניפוי-נח זה,
אבטדרי
ר-עיקרים.

ודי ,המה,ותי ,הפנימי של ספ
:זסי.מך היס
ים ,דהרנה חדושי-הלכות נתחדשו
הכל נמשך אצל ניימרק אחרי העיקר
כך
מחשבות עלזנו

כאן שנרי גמור לכמה מך הדעות וה
אצלו על יסוד זה .יש
עות מהלכות.

;י:

בן ,שנתקבל ,,בספרותנו כמטב
ההתפתחות הרוחנית של

וי

ב

וי

·לנר העתיקים חקירה חדשה .הוא
וקר ע"י כך את מקדר,ות הספרות ש
ביימרק ח
יו ת ,שבראו לבו תמיד כתוצאות
אל עיקרים ו א מ י ב ·ו ת ש כ ל
חוקר אותם ביחס
י·ת כימי-הביבים .הוא מגלה
נעצם ,של הפילוס,ופיה העבר
מופשטן,ת ,מחשבתיות
לפולית ביותר,

ותר ,עבודת-מוח גדולה ,לפעמים גם פ
כאך ,עוד במקור רת העתיקיtנ כי
כ ים בלבד והביגוד לה  -מחלוקת
לסטית .על יסדו א מ ובת-ה מ לא
כמעם אסכו
1

רונים ,רגם אז לא בחלקו אם אמונה
בעיקר בישראל בימי הגאונים האח
שבגילתה
כמי-ישראל נימי-

ראכ",ן שהוא היה היחידי ביד ח
ז·ו היא עיקר אר לא ,עד ימי ה
חדש שלם בתולדות הרוח בישראל.
אמונה זו לעיקר  -הוא ברבה כבין
חביבים ששם
ולאחור\' ,ומבאר

י

הלך גדול עם דרכים ובתיבות רבים לפנים
ה:וא מגלה על-ידי כן מ
עבין שבירת-הלוחות וע.ביך גניזת הארון,
ידי מהלן זה עביך הבריתות בכלל דבזל
ר,ושלמי ,שקלים,
מים הקד.מונים ,שיאשיה גנזו )י
כידי החכ

1

שמסורת עתיקה חיתה
יגוד לה מצד שד·מרי הברית הישראלית
הוא רואה את האמרנה הזאת 'ואת הנ
(.ו"פ

'i1:

'י

~

!1
1

\ י!

1

:

1

i

1

1
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דגדול בחיי הר,רח בישראל.
אלחים וטהרתה כגורם חשוב
עם

הוא ברנה על זה

צא ,כי ב כ ל ה מ ש נ ה כ י ל ה
המשבח הגדול )ניימרק בקש ומ
הרבה גם את בבין
המשנה בעניך זה חיתה גדולה
ש ג מ לא ו ,וזהירותה של
אי ז ז כ ו ל מי
זכר ל מ ל א כ ים.

ש ו ם פסוק ,שי ש ב ו
כן ,עד ש אי ב ה מ בי א ה
כל-
ונה זר סבבה גדולה לרעיון
זמן סדור המשנה היתה באמ
טעם החזיייי הזה הוא ,שב
עוד אז מן היהדות לגמרי,
ונה החדשה ,שלא בסתלקר
אחדרת ,מכיון שמליצי האמ
:ז

כל צרכן ,הדומה מאד למושג
שעו על-ידי מושג כילתי-מוגבל
"קבעו את מקומו של י
איה מוכרחת לאחדות המשנה .1
לאך העלי,ןן"( ורואה בזה ר
זrמ
גם תרות-הבריאה ,העיקר של
מרק אמונת-המלאכים היא לו
מה שהיא לניי
הדתית· ,ואף לפי חקירותיו של
זה הוא ימיסודי בנין היהדות
בריאת העולם, .עיקר

ת" .אבל היהדות השקפת
בשום תקופה מן התקופו
מרק "לא חיתה בז מחלוקת
ביי
בשאלות

היא לא עסקה מלכתחלה הרבה
מעיקרה וממקורה ,לפי ביימרק.

החיים היא
חות עד שבאה לידי עיקר זה,
עוד כמה תקופות של התפת
קוסמול·וגידת ,ולכן עבוד
שי ,אל יסדר היסודות של
יוני מהודק" אל העיקר הרא
הקשור אמנם "בקשר הג
אפוא ,גם בעיקר זה ,בכל
אות אל רוחבי ,יחי.ד יש,
ה:יהן.ות הדתית ,אל מצי
אש ,תבועה יד,זעה ,הנמשכת
אל היסו,ד אל הן;'נוע מר
הקשר האימיץ שהדא קשור
שחרא מגיע לידי קביעות
מקבל הנחה שלמה ,עד
כמה זורזת עד שהוא
אל היכל-התועים הגדול של
לאחוז גם בר ולבוא על-יזיז
אמתית ,דאפשר אפוא
יסוד עיקר זה ,שהוא קורא לו
הרבה מחדש ניימרק על
זtתפתחזת אמובת-הן,ורדת.
חות מזה הם חדרשיר כשהוא
ימי ,של היהדות ; אולם לא פ
ב,כל 'מקום עיקר מהדתי ,פנ
ים ,אל אלה ,שהתפתחותם
קורא להם בעצמו חיסטררי
זנגיע אל העיקרים שהוא
תו ,בהשתתפות גורמים
חיתה ,גם על-פי השקפ
תןו העיקרים המהותיים
מ
עים.

זtיסטוריים ידו
ביד ,היחזות והבצרות מקום
ל ו ג י נותן כיחוד היחס ש
לביימרק ה ת י א ו
פתחותה ה ה י ס ט ו וי ת של
שדבר תמיד גם על-דבר הת
לדרוש בד הרכה .הוא,
לכל

ראה תמיר את זה "המשותף'
גם יסוד מוחלט .כיסוד זה
היהדות ,ראה בה תמיד
דות ~ועתידותיה" ב"העתיד"
דות" הדתית  -במאמרו "היה
ההשקפות על תכונת ה;יה
ב"לזח אחיאסף"

כמאמוד "כחדת היסטוריים"
איש הררזזיץ ,ספר רביעי ,וכן
של ש"י
 מציאת אל,ןה רוחבי ,יחיההותיים

 היינו ,חמשת העיקרים המלשבת תרס"ה,

שכר ועובש ,בריאת-העולם,
נחירתו החפשית של האדם,
נבואה,

:זראשי,ות כשילשלת החזקה

1

ראה

מאמור

"אחודת

של

"המוברתאיסמוס המוסןי .n

חמש;ה•'

נ"מק 5ם

H

,

כרו

כ :ספר

'.ח

-

שהם החוליות

השלשל.ת

הזאת,

\-·7
1
r

-,

י

'

דרך

!;2

נייובדק

מתקיימת לעד ומוכרחה להתקיים
ועירן מציאות אלוה רוחני ,יחיה
שראשיתה היא
תנו.

במאמר הנ"ל ב"לוח אחיאסף'  -גם תעדו
לע.ד זאת היא ,לפי ביימרק- ,
בשלשלת-הרעי.רך
יים לעד .הסכנה לגבי הרעיון הראשי
ת ע רדת ישו אל ,שתתק
ותר לה ,ליהדות ,ההיא עמדה כאן הרבה
זאת של היהדות היא אפוא הגדולה בי
ה

חמת-תנופה בדעות וברעיונות של הבצר-רת
על נפשה ונלחמה מלחמת-מגן וגם מל
בגר תורת הנוצרים".

1

המשנה ב כ ת ב כ"מחאה ,היותר גדולה
ניימרק ר·ואה את יסדו
אותו חלק התורה .אשו הבוצרים שלחד
שעה ·חיתה צריכה לכך ,להטעים ניחדר
"ה
גם "להטעים

רדים היו צריכים

עמם לבטלן ,חלק החוקיות שבתורה" .חiיה
בו חצי ז
לית שרבים אוחזים בה וכל אחד מהם
רוש התודה שבכתב ,שחיתה עתה לט
את פי
קר",

העיקר של תודת שבעל-פה הי,ח אז ל"עי
אומר כולה שלי ,בטהרת כונתה''.
בין תורת היהדו.ת
ימוק פרטים חשובים רבים ביחסים ש
ומצד עיקר זה מגלה בי

1

1

.להרצות בספרו הראשי השני
מונן מאליו ,כי נבוא ניימרק
הדבר כאילו
על-ידי הוצאת א .י ,שסיכל
ילוסופיה בישראל ) nיצא לאוד
"תלןךןת הפ

המחקרים '

שיש נר פתיחה כוללת לכל
לפי שע:ה רק הכרך הראשון,
באמריקה,
השאיר המחבר בכתב-י.ד
כים ; כרכים אחדים מהספר
של הספר בן עשרת הכר

של הספר הדפיס המחבר לפני
מארבעת הכרכים הראש.ובים
הרצאה לא שלמה עוד
דעו יודישען פילאזאפיע זעם
בשני כוכים  1בשם "געשיכטע
כמה שנים בגרמנית
לגב·ולות-הןת הראשונות .הוא
הוא בכנס מיד לגבולות הדת ,ו
מייטטעלאלטערס"(
דת ישראל היא ה מ חש ב ה
בפסק-הלכה " :מקדרה של
מתחיל את ספרו
את דת ישראל בכחיבת דת
אל שאר הדתות אפשר לסמך
ה עירב י ",ת "ביחס
בהכרח
תית,

 iה בתור ביגדו אל וערת ורעיונות של הנצרות.,
של חשיבות שיש לניימרק לגבי עיקר
חדה ,עצמית ,פנימית ,אל העיקר הזה.
יש לניימוק ,כבראה ,גם קרנה מיו
של ההגיון ,המחשנ;.ז

באותו "לבוש"

יקר תורה מן השמים ,דניימרק מיחדר לע
בתרך עיקר אחו ,בתרך הע

רוחו תמיד אל היהדות של ה ה ל כ ה ,זו
ביימדק היה קרוב ב

ג

מאד היסדו הדתי-עממי ,או איבר
בהשקפתו של ביימרק תופס מקום קטן
תופס אצלו מקום כלל.

כל ת מי מ ו ת דתית.

התלבשה נבואתו" .מתגלח
המראות 1רהחידות ,שבהם
שבאה לן ,מכל
תוכן ;ן;דתי ,ומפשיט את הדת
נימוק ,המבקש תמיד את ה
בכל מקדם ,התיאולדג שב

לאיזה עיקר ,לדוגמה דתית.
אחר הפשטה ,כדי להגיע

הפשטה
מהחוקרים המובהקים של
לנבואה אמר.ו ,למשל ,כמה
של מראות וחידות אשר

מרק .הם דאו בצורת הבבואה
סימן אחר לגמרי .משמוצא בר ניי
המקרא וזמנו למצואבים ביותר שבין האחרונים,
של התוכן .וע·דו אחד ·מד החשו
נטיר ,גלוי שלם

חמופשטה והשיטה.

הכל כאילו נעשה

אין כאןחדת בכו.ונת מכדון ,על-פי שיטה יד.רעה ,בעשה
בתולדות הרוח האנושי ·ובתולדות
שבה תחלה ונעצה.

נים ,נביאים אר חכמים ,בעש.ה במח
כמו נירים על-ידי נה
אולם בהתפתחות הדת שלו אין כמעם
ימרק קושר לפעמים כתרים להתפתח.דת ;
ני
מסקנות שלא

ת' '.יש כאן רק מפתוח ההגיון ,מהרצאת

כלרם מן ה"חתפתחו
דתי מתפתח במשך הזמן ,אבל לא הדת עצמה.
נודעו נתחלה .דומה שרק ה הגי ו ן ה
ישראל כאילו י·רצאת אצלו הגיונית כ·ולה,
ובעיקר הוא דוא;ן; זאת בדת ישראל .דת
שית יצירתה ,חקירה.
דומה היא להיות כולה ,כמעט מרא
מחשבתית ,שיטתי.ת.

או פילוסופיה דתית.

ויי;-:ר" '/כ?tקם"נ כדך '.ב חוברת '.ב
חשוב מאר ננדרז  tה חרא ובאובדו "ובשה
.1

הרד

ו
י11

ן ,י

דו ה ם,

את היחס שביו הנבואה
שחקר הרבה גם

והחוק ,אזמר בספרו

ברב
מרק ,כי לנביאי-ישראל היה
הפך ממש מהשקפתו של ניי
על ",נביאי ישראל" ,ב

לאמתיות מוחלטות ,לתורות,
בלי כובה לשיטה מסוימה,
;ן;כל "תנועה ,חיים,
ולא רק חוקרי-מקרא .ברצויים,
יאים הם אנשים של החדש תמי"ד .2
לעיקרים .בכ
לצד הנצרדת .שאינה יודעת
לבם להטות את נביאי-ישראל
שאולי צפונה כ·ונה ב
ה"אמתי·ות המוחלטות" ,אלא
יודעת דוקא את הדוגמה ,את
את החוק .אם כי היא

1ה זז של הנבואה ,למדים
הכללית ,כשמגיעים לפרש
אף חוקרים בתולדות הרוח

 .1נינתים יצאו זכעזנונו ש5

הנדן השני בענוית )חרובד
נייובןק

)הוצאת חנות

רצודה( עם פתיחה

חזכםייםים ש; בית·ובררש

התארים( ,פי?ו?פיה תופ"ם
 5כוו הש 5ישי )תרות
·ש 5ישי ובההזצאה ה·נדזכנית.
ריכת שוברא? שונחה כחן( ,רכון
 5ובנים נםינםינםי ,כע
ננז .ובהדרוה שנ•ח, 1922 ,
רצאת י .צ .ב .זכוהר ,םינ•
"א•זואעום פדאפעםעז" ,ה
2
עובודים

'יi

הגיונית,

עי·י·נית",

ו"דת

כבחיבת

השקפה

שיטתית,

האחרים ,אפילו מן המאמינים ,את
ימרק מדגיש יותר מחוקרי-העיקרים
בי
אותר

ילוסופי-העיקרים. ,חרמב"ם ,למשל ,מבליעים
העיקר של תווה ש.בעל-פה .פ
צמו .מלבד היחס

1

את

ואחורנים

זzזי.ט
ביימרק עצמו על דבריו )גם
מ ו פ ש ט ת בערן" ,מוסיף
היא תולדות מ חש ב ה
ניימדק עצמו(" .הנביא,
משפטים האחרונים היא של
הטעמת ה;מלים בשני ה
פשיט א ת תו כ ז ה ב ב יאה,
נבואותיו בקהל ,צויד היה ל ה
כשבא לבשר את
כאן .כמו

והנצרות .1

,1

ואשרנים

83
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דוד

נייםרק

ממנה דדקא אחרת ,כי דת-ישראל היא

ד ת.

ראשונים

היא

איבה

שיטתית ,הגיונית.

עיונית ואיד בה אלא מעס מן המחשבה המופשטת •1

ביימוק יוצא מן ההנחה ,כי מכידן שתדלן.דת התפתחותה של דת-ישראל ,
עדו בראשית ימי התפתחותה ,הן "זכודנדת מלחמת-מצדה שלה בגד המתדל·דגיה ,הבת
י il

איד לן כלי-זין מ·דצלח בגד המתדלדגיה כ מ ח ש ב ה ב ו ר ו ה ".

על יסדוה שיל

הנחה זד אולי אפשר להוסיף ,כי תדלדדת התפתחותה ש·ל דת-ישראל הן זכודבד:ת

מלחמת-מצחה ~גד המתרלדגיה ה אל י לי ת.

הקשר שבין הדת יבין המיתולוגיה.

חרא כל-כן אמיץ בכל תולדות ההתפתחות של הדתות ,עד כי קשה לנו בכלל לצייר

לעצמנו דת בלי מיתולוגיה איזו שהיא.

לאולי

"לב·דש"

זזמראדת

רהחיר·רת של

הנבואה ,שכל-כן בוחל בו ניימרק ,איננ·ו אלא לכדש הולם את המיתולוגיה החושה
הזאת.

אולם ניימרק ב·וחל באמת בלבושים ובגלומים ובהגשמות מיתולרגי·ות.

זנבקש את ה ת ·ו כן

חורא

ה הגי ,,ני וגוזר על-פי ההגירן ,כי "במזה שנביא ערמו

במחשבתו הבהירה והברורה בשעה שחרא זוכה להתגלות נבואית ,בה נמחה הוא

וערלה במדרגת הנבדאה" .ניימרק מקשו פה כאילו בחזקת-היד שני חזיונות בע·דלם-
הר.וז:ן ,ש.יאינם קשורים כל-כן בעצם :ה ת גל ר ת בב·ואית ר מ חש ב ה .הדא מזכיר מיד~
כי "תורתו זו של מי מ ו ני )חכורנה לדברי הר·מב"ם ב"מורה" ,חלק ',ב על
הנבואה ,וב"משנה תדרה" ,הלכות יסודי התורה ,פרק ',ז וב"פירוש המשניות",
במשנת "חלק" שבסנהדרין ,דב"שמדנת הפרקים" ,פוק ',ז רהבה ·מדגיש הרמב"ם

בכל המקומות האלח ,שנבראת משה חיתה ש ו ב ה הרבה ·מנבראת שאר הנביאים
ן"הרא שהתורה מעידה עליו במראה ולא בחיד·רת ,ש אי ב ו ·מת ב בא ב חי ,ן ("ה
·מדרה

לבו

את

בישראל".

הדרן

בהסתכלותנו

ההיסטורית

בהתחלותיה

של

פילוסופיה

דרמה שאנו רואים בספר זה על כל צעד ושעל ,שניימרק קבל ליס·דו

ספרו את השקפתו של הרמב"ם .והשקפת אלה מן הפילוסופים העברים בימי-

.1
הררח

חרקך םודרני

חשדנים,

חם:tכפיםית,
ויתר

הם

עםי

ם ש5

אונו

ניחרד
המזרח.

ה,

ש5

דעס

שכיח(

זה

אף

ים•

חחבד5

ה חוס

עםרד

חדאשרנ•ם

ר הם ש .פ ם

זיים

.1

די  5םי

הנ",1922 5

ש 5שת

חםר:tכיבים

רים•·חנינים :

רבו'

דענאםoאנם

ש5
ש5

ארבד

העסיק םאד

דבר שאני םדבר ע 5יר להלז ,נספרר זה רעדו

רויםעםנשאפםעז" ,ההוצאה

שביז

ה אם תם י .ם ו ·ע י

םענשעז

,1921

את

הנצררת

חםרםיב

ה ח רפש,

אנאליזע

)םחדרוח

יסד

ע5

חריף

ועםקז

כ ו יו כ t:י י,

שכרס

הרבה

היונים

הררםאים.

את

הראשיים

חםר:tכיב

ה ו ת

רחםרםיב

דאה

ועפאוםאציאז'/

נם

הגנולות

ניחם שביז

בחשקפת·חער 5ם

 ,ש5

ש5

םפור
הרצאת

הדח

חי הרדים

·הרצרז

בסרבן

"ררע 5ט·אנשרארננ
םריננו,

רניז

יותר מזח נספרר "איינ 5ייםרננ איז

ח'ןק :ב· סדר '.א

שו

יםוורת

ליפםיח

חםתרלרניiי,
די

נייס:tכעם·

ואחרונים
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הביבים ,שאמור להכניס את הפילוסופיה ל ת רן ה דת ע צ מ ה ,דאמוד לבסס את
הדת ן.ןקא על יסדד·דת פילוסופיים.

כשבא ביימוק לפני עשרים ושלש שבה לכקו את "דע·ת אלהים" ,הספר

על-זבו תדלדרת הפילוסופיה הדתית בישראל של בובפלד  -כמאמור ה"פיל·רסרפיה
הדתית" ב"השלח" ,נון ז - /ידע ביימוק להבדיל ביד שני מושגים של פילוסופית

דתית .מהם אחד הוא "המושג ה רגיל" של הפיל·רסדפיה הדתית " -הבסי·זר
לאחד את עיקריה של איזו שיסה פילוסופית עם עיקרי איזו דת דלישב את הסתירות
שביביהם" .המושג הרגיל הזה ,אומו שם ניימוק ,צו חרא בירתו לפי השקפתנו

בזמן הזה ,נדלכן ·הוא נוהס למושג אחו ,למושג השבי ,שהוא קרוא לד "המ·רשג

ה סב ע י של הפילוסופיה הדתית" .הפילוסופיה הrדתית במרבן זה ,אומו שם

ניימוק ,היא "ה בי א ר ו ה פ י ל  ,,ס ו פ י ש ל הד ת,

תנאי התחוללותה

.והתפתחותה וכר ,נחה בתוו מניע היסטורי" וכד' )פילוסופיה דתית ,קרוא ביימוק

שם ,היא חלק בכבד של פילוסופית ההיסטוריה!"( ן.ניי·מוק אומו שם ,כי הפיל.וסופיה

הדתית בתוו מקצוע של פיל·דסדפית ההיסטוריה מקפת את ה·מחקוים ן.השאלדת
האלה :

א( ההתחוללות  :ראשיתה של האדמה ,בעת שיצאה מתון המשפח·דת

הקוד ב.דת לה בגזע וכר'  :זtשאלה על-דנו הא מ ו ב ו ·ת ה קד מ ו ב יד ת של האדמה,

אשו הי·י היסודות שמהם הושתה נמשן הזמן הדת בטהרתה  1ב( ההתפתחות :
השאלות על-דבר נח-ההתפתחות הrפבימי של הדת ועל-דבר המקוים החיצוניים,
שהקדימו אד שעכבר את התפתחותה דכ.ן' ; ג( המהות והעיקרים  :השאלות על-דבר
ע.יקרי-האמרנה ,איזה הם ,יחסם זה לזה ,במה משלימים הם זה את זה דבמה -
לפעמים  -סדתוים זה את זה רבד' ; ד( הנח ההיססדוי  :השאלה על-זבו השתתפותה
של הדת בהדיתה של האדמה לגדי היססדוי ,במה דבאיזד מזה הקדימה הדת אד עכבת
את התפתחותה המדינית של האדמה ; ה( ההשפעה על אופי האדמה  :השאל דת
על-דנו האופן שבד באה הדת לידי גלדי באפיז tשל הא·דמה ,איד דבאיזד זמה חדוה
לתרד החיים ,וראיזר צווה הטביעה עליהם ,השפעתה על הת·פתחדת הספרות ,המדעים,

האמבות רכן' ,באיזו מזה הקדימה אר עכבה את התפתחותם  1י יי< ההשפעה על

ארמדת אחר·רת  :השאלות ,על-זבו סגולתה של הדת לחידת לדת עולם דכ·ד' .ן,הבה

אם בברא עכשיו לזרן על ספרד של ביימרק' "ת·לרן.ןת הפילוסופיה בישראל'"
מנקודת-השקפה זד של ביימוק לפנים ,שממנה דן על תדלדדת הפילוסופיה הדתית.

בואה איד חרא צמצם בעצמו את הגנרלים ,אם לא ערד כדי המ·דשג ה ו ג י ל של

הפילוסופי.ה הדתית" ,הבסידן לאחד את עיקריה של איזו שיסה פילוסופית עם עיקריי

אזי·י דת .ד·לישב את הסתירות שביניהם" ,הבה בכל אדפן קורב מאד למושג זה.
ואכן בכל ספור על תרל.זרת הפילוסופיה בישראל הדא נמצא קורב מאד לגנרל הנסירן.
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·שגם הדא איבד חדש בישראל ,לאחד את ·נ.יקויה של דת ידועה ם,נ· ,שיסה פילוסופית
י-דועה אד ם ·:~.הפילוסופיה

בכל·ל.
ד

שנים מן

הא·לה יצאים זניד

התפקידים

ילשדה הדת והעיקרים הדתיים .ומקשרים פילדסד·פית-ישראל רדת-ישראל קשר שלם
אד בלתי-שלם ,והשלישי ,התפקיד השלישי,

;ערשה את הקשר הזה רופף במקצת ;

-

אצל ניימרק חרא השני,

-

אמנם

אבל דדקא על-ידי ;התרדפפדתד זד כאילו אבד

~רואים את קשדרו דחבדרד.

התפקיד ה ד א ש ו ז של הפילרס·דפיה בישראל בזמן הזה חרא ,לפי ביימרק,

~היינו,

" 7הדצרת את "תולדות העיקרים בישראל" מתון השקפה פילוסופית".

:וירז שדת-ישראל היא דת שיטתית ,הגיונית ,עיונית ,איד לן דבר הקרוב כל-כן

יאל הפילוסופיה מלהדצ·רת את תולדות הדת הזאת ,שהן תולדות ה ע י י ז בישראל.
"הפילרסרפ:יה בישראל באמת כבר התחילה בשעה שמחולליה הראשונים הגיעו
לידי

סגנון

עיקוים

מ ד פ ש ס י ",ם

ומכידן

עיקרים

שסגנ·וז

מד·פשסים

כאלה ,התחילו ,לפי ניימדק ,עוד ביlבי הדת הקד·דמים מאה הדי תפקיד ו אש דן

הד~ לתולדות הפילוסופיה בישראל לספר את תולדות הד ת הישראלית.

ולא

·תדלדדת אלה ,כפי שהניד אותן ניימדק לפנים ,היינן ,התחוללותה ,ראשיתה של

הדת :

השאלה על-דבר האמונות הקדמוניות

של

וכד',

האדמה

אלא

תולדות

;ן; ע י ק ד ים הדתיים דדקא.

פילוסופיה בישראל ודת-ישראל ,כמעט קשר שלם.

מתקשרים

פילוסופיה

ודת,

כאמדו ,נעשה הקשר הזה

התפקיד השני הדא הנדתן מקדם לספר "תולדות הפילוסופיה

את התפקיד :הראשון מלא

בישראל" -
·בישראל"  -דכאן דרקא מתקשה ניימרק הרבה.
לפילוסופיה בישראל מחוץ ל גב דלות הדת.

ניימדק

בספרד

חרא

"תדלד·דת העיקרים

מתעמל

למצוא

יסדו

מביד חרא ניימדק ,כי לפי כל מהלן

דעותיו .על-דבר התפתחות הדת הישראלית בקשר עם תולדות העיקרים אפשר
לשואל

שישאל :

"מדוע איד הוא מרצה את תולדות :הפילוסופיה בישראל בהרצאה

אחת את ·תולדות העיקרים?" "ולא ערד אלא שאפשר לסעדן שהרצאה בבת-אחת

כזד תבליט יותר את אחדותה של התפתחות המחשבה בישראל ותרשה לנד מנס
יותר עמוק דירתו חדדו לתוך החדקים ,אשד ע·ל-פיהם התנהגה התנועה הרוחנית
גישדאל".

ו
ו

j

הפילוסופיה בישראל" .חרא כאילו מדגיש ,שנימוק זה יש בד כדי לן.ןפף את הקשר
שהוא מקשר תמיד את הדת ·הישראלית העתיקה עם ה ע יו ה
עם המחשבה ,דהדא כמד מפסיק אותר ומוצא מיד נימוק שבי לתפקיד השני )הראי
איבר מבטא בכלל את :התפקיד השני ,אלא מתדר כלל דבריו אפשר להוציא ,נו

התפקיד הדא ל ה ו צ ו ת א ת ת ו ל ד י ·ת ה פ י ל י ס י פ י ה

ב י ש ד א ל( .

כתפקיד ה ש לי שי מקשר ניימדק דת-ישראל נפיל ןסדפיה קשר של קימא.,
1

עד שחרא ודאה ארתה כנד נפילדסדפיה ממש .התפקיד השלישי הזה הוא

מלכתחלה .:

"הרצאה שיטתית של יסודי היהדות מבוססת על השקפת-עולם פילוסופית מרזרבית";
א·רלם הכרנה ה:יא דכדח מקיף וחדדו את כל השיטות הפילדסדפידת החדשות מתוך
:

"1

השקפתה של ·היהדות" .המלחמה הזאת איבה צריכה לחידת מלחמת-הגבה בלבה'
אלא מ ל חמת  -פגיעה" .רק •תרות-ישראל מכל ה:תרדדת .היא לבדה .קרואה

להתגבר ע·ל כל התרדדת של תיפל.ןת .ןפלססד ,שהתרדדת האחדות בנדנדת לברא אתן

לידי פשרה"" .הנביאים נדקר אחדי האליליות בזריותיה היותר נסתד:ןת ,כדי להלחם

בה .מהם ואד רכן עש·ד פילוסופי ימי-הנינים שלנר" ,ש"הגדדלים שב:הם מרצים
נוכרח כל שאלה ,שיש בה לתדדת-היה.דדת .את כל הדעות ·דהסבדדת .שהיד ידועות
להם ,כדי לבחרן אותז מתון השקפתה של היהדות ,בנדבה לסגלן לתדדת-הי:הן.ןת
כשנדי סגנון .ןתדכן ,אד להתנגד להן ולהשיב עליהן" .עלינו ל ה מ ש יו וברח
דתי-פיל·דסן.פי זה".

בתפקיד הדאש·דז של הפילדסדפה:י בישראל

זרפף בתפקיד ה ש ני·

הקשר שביד הדת דהפיל·דסדפיה רופף יותר .דהדא מ.ןןה פתאום" .שאם אמנם אפשר
לדבר על הפילוסופיה של המקרא והתלמדה הלא פילוסופיה ממש .במרבן הסכנו
של המלה .לא חיתה לנר בת.קדפה העתיקה"! .כילדסדפיה זד מתחלת אצלנו דק עם
תקופת ימי-הנינים .כאן איד ביימדק מסיים את דבריו ואיבד מנמק היסב את הנימוק
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שלד לתפקיד השבי של הפיל·דסדפיה הישראלית ,שה•וא הראשון לגבי ספרד "תדלד·דת

שלשה תפקידים בדתן ניימרק בראש ספרד על "תדלדדת הפילוסופיה בישראל"
לפילוסופיה הישראלית ב ז מ ז ה ז ה.
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כדי להשיב על דברי הטוען מוכרח ניימדק לעשרת לפי שעה את

·וכוח זה הוא העיקו בספן ,כמר שדרמה לפרקים ,כי התפקיד :השלישי חרא
הןא בכלל תפקיןן הראשי של ניימוק r ,lוהןא המשיך באמת מצד זה עבודת-
המחשבה הגדולה של הפיל:דסדפים הדתיים העברים בימי-הנינים ,עד כי חרא דרמה
עלינו לא-אחת כאילו חרא ערד אחד מהם .בזבוח הפילוסופי-דתי ביימדק הראי
חדדו ומעמיק וחושף תעל זמרת ונסתרות .ודאה חרא את הדברים מ קדי ב רנותן
בהם כל-כן את עינן ,עד שהוא ודאה את צלליהס ואת צללי-צליליהם .להוצאה·
של דבריו יש שחסד דדקא ה מ ד ח ק ,זה המשרה ,המישד דהמיפה .חסד חרא
ניימדק תמיד את ה שק ס ואין בסגנדנ•ד המדעי כלל מהסגנון הספרדי .הוא עומד
 .1ראה נם מאמדו ב"הש 5וח" כרו י"נ נשס :הפי 5וסופיה ה nד·~ה מתרד השקפת היהדות.
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תמיד וטוען ,עומד ·ומנצח ,עומד ומגלה דברים שאין אחרים רואים.

ראשונים

חודר הוא

ואחרונים

:89

לפעמים כמו בבת-אחת לכמה מקומות כדי לבקש ראיה עודות לעצמו ; הולך הוא

כולנו רגי·לים לקרוא אותה בשם פילוסופיה .ניימרק ידע את ערך היסוד הדיאלקטי

בכמה דרכים .הדרך הזאת היא בעייקר דרכו בספר זה ,דרך ה וו כ ו ח.

בפיל.וסופית-ירך העתיקה ובפילוסופיה של ימי-הביבים ,זה שמבדיל אותה כל-כך

אין בספר "תולדות הפיליוסופיה בישראל" על צד האמת ה ו צא ה של

·תולדות הפילוסופיה הישראלית ,כי-אם מעין ח דיו ה פנימית פתאומית אל
יתולדות הפילוסופיה הזאת ,אל דרכי.ה ונתיבותיה ,שאל.וחיה ומחקריה .טפוסי הדא
כבר זה לניימרק ,שאין סדרו של הספר סדר-הדורות ,כי-אם סדר-המחקרים.
לפניו בעיקר ,לא אנשים ,דורות ,מאורעות זמניים ,אלא אידיאות נצחיות ,שניימרק
ויראה אותן מצדדים שונים  -ג ם מצד השפעת הזמן .בעיקר אין הדברים אצלו
בגדר של שנוי ~וחלוף ,אלא בגדר של אמת ולא-אמת ,נכון או בלתי-בנון.

הד ת י -

מהספרות הנבואית ,והוא עמל למצוא מעיד זה בספרות הזאת ,את ה י כ ו ח

פילוסיו פי· ,רעל-ידי גלוי היסוד הזה של הוכרח אמר לגלות את יסוד האחדות של
הפסרות הזאת ,הנבואית ,עם הספרות הפיל:וסריפת העברית המארחדה

דבר

-

שניימרק עצמו לא בטא אותר תמיד בכטחון שלם )ראה מה שהבאתי ממנו למעלה

נעיד חויליה אמצעית~

בדבר התפקיד השני של הפילוסופיה בישראל בזמן הזה(.
המאחדת שני אלה ,ראה ביימרק את ה ה ל כ ה.

ניימרק רואה בהלכה גורם גדול להתפתחות הפילוס,ופיה בישראל.
כאן את "הגרום היותר נכבד".

הר,ואה

טבעי חרא הדבר לניימרק,

הוא רואת
בכלל א.ת

המחשבה הישראלית מיד בהתחלה כעיונית ,שממעט דמותה של ההשפעה הפילו-

ה

ניימרק מדגיש ומרים על נס ,מיד בהתחלת הספר הזה ,צד אחד רמי mד

סופית שבאה מחוץ ומדגיש יותר את הגורמים ה פנימיים .הוא ,האומר להתוכח

.ביהדות העתיקה ,שאחרים לא שמו אליו לב כראוי ,את צד ה י כ  ,,ח .הוא אומר,

בשם ההשקפה של היהדות עם כל השיטות הפיל.וסופיות החיצוניות ,החדשות ,הוא

שצד זה ,הוכרח ההיסטורי ,הוא אחד משני הסימנים "המציינים את אפיה של כל

כאילו גם מואס לפעמים בהשפעה הפילוסופית החיצונית ורואה כסדר מעין מלחמה

התקופה הקדמונית ,שבה חיתה ·תורת הנביאים ל·רחמת נגד האליליות ה:שפלה של

אצלו·

עמי-כנען מסביב".

בינה רבין המחשבה הישראלית ,שאמנם גם היא פילוסופיה ,עיון שיטתי.

ואחר-כך כשהיה לעם ישראל עניך עם תרבות בעלת נחרת

"הבטיח לפי·לוסופיה הגיונית ,הדוחה תורות של מסתורין ,וגם הבטיח להגיע בכל

בדרך הוכרח גלה העם את אשר

הפילוסופים

רוחניים יותר גדולים ,התפתח ערד הוכרח הזה.

שאלה ושאלה ל'מ ס קב ה ב ו ן רה ,מתבארות מתוך רוח ההלכה".

ה:יה טמון בקרבו ,הוציא אל הפועל את מה שהיה בו בנח .המוברתאיסמרס המוסרי,

העברים בימי-הביבים עולים על פילוסופי-ישראל בתקופת אלכסנדריה ,עולים .עליהם

המתגלה במקורות היותר עתיקים של ספרות ישראל ,שחיתה בו בטיח "לפתח את

גם

ובין

הנגיעה

ה:רעיון המונותיאיסטי להשקפת-עולם מוסריית-קוסמולוגית מלאה ושלמה" ,לא הגיע

חשביה של רוח-ישראל ורוח-ירד

ח נו ך

רוח -

ב חי ר·ו ת -ה ו ו ח

האמתית,

יען

יש

כי

"ביד

תק ופ ת

הנגיעה

הראשונה

אלף

של

לידי פתוח זה איל.א במלחמה עם הקוסמ:ולוגיה הבבלי.ת" .י ר ונ יהי הוא הראשון

האימה

·שסגנן את ה ו א י ה ה ק י ס מ י ל ו ג י ת למציאות אלוה בצורתה היותר קדמונית,

ההלכה ,וגם הפילוסופים העברים בימי-הביבים ,שלא היו גדולים כל-כך בפילוסופיה,

ירמיהו

על-ידי התגבורת רןח,-ההלכה בימי-הביניtכ

ן.הוא הוא הראשון ,שהרכיב את הוכרח ההיסטורי הה,וכרח הטבעיי זה .על זה".

לא.ותו מחקר

ב ה ל כ ה ".

גדולי הפילוסופים העברים בימי-הביבים היו תמיד גם גדוליי

היו לכל-הפחות מלומדים בה·לכה.

היה גם "הראשון שנתן סגנון מדויק  -ושוב סגנון של וכוח -
·פילוסופי-דתי של כל הדורות  :מזרע דרך רשעים צלחה  "1הוכרח הפיל.וסופי-

ישראל בתקופה העתיקה אחרי אפלטון 1רבתקרפת ימי-הביבים אחרי אריסטו ן

·דתי היה מפותח "בנבואותיו של נביא-הגולה ,הנקרא בפי המבקרים ישעיה·ו השני,

כשנפגש רוח ישראל ראשונה את רוח-יון ,בימי ידידיה האלכסבדרובי ולפניו ,חיתה

שהיה אנוס להתרכח את הפרסים בעלי תורת-שבירת ·מפרחחה באופן שיטתי" .ובמזה

נקודת-מגע בין אפלטון ,שצררת דבריו וצררת מחשבתו היא ערד מיתרלר.גית ,וביד

·יותר מררנה בא סימן הוכרח החדש לידי גל·רי בספר א י ו ב.

שארית המיתרל,וגיה העתיקה ,שהמרבותאיסמרס המוסרי של הנביאים היה נלחם בה.

מתבארת השאלה החשובה ,שעוסק בה הרבה ניימרק

בספרו :

מדוע נמשך רוח-

-

צורה זו של הוכרח הדתי-פילוסופי דומה להי,ןת ,לפי ניימרק ,הצ.ורה העצמית

ולא ער,ן אלא שמצד אחר "אין לך שרם תורה דתית ·רשום שיטה פילוסופית ,שרוחה

היא גם מאחדת ומאגדת את הפילוסופיה הזאת,

שיל

שיל הפילוסופיה הישראלית.
העתיקה והחדשה גם יח.ד
:אותה רק בשם

המוסרי קרירב כל-כך לתרות-הנביאים כרירחו של אפלטון",

א:רלם

בתורתו

היינו ,זו שבימי-הנביאים הקד.ומים ,שאבו רגילים לקרוא

אפלט.רן חיתה סכנה לתורת האחדות הישראלית· ,ופילוסופי-ישראל בימי-הביבים,

רזו של הפילוסופים העברים בימי-הביבים ,שגם אנו

אחרי שנתחבנו בחברך ההלכה ההגיונית ,נצחו את אי-ההגירן המיתרל,רגי ,ששארי.ת

דת-ישראל,

ממנו בשארה רק

ב ק ב ל ה..

ז

ר
דו

00

i

ניימרק

אמנם גם הקבלה א;ננה נעצם ילידת-חרץ.

:r
 :rטבעה

ניימרק חפץ לראות כל דבר

מ ב פנים,

יהזדת שיש בד צד עידן רצד מחשבה יוצא

מעצם היהדות .שהיא

.זבנן גם הקבלה המאדחרה ,שנגלתה על פני השטח בתקדפת

עיונית.

הגאונים ,מקדרה בשתי תדר·דת-המסתדרין ,הנודעות ערד בימי המשנה בשם "מעשה

מרכבה" ,ן"מעשה בראשית"" ,הראשונה מידסזה על תזות-המלאכים ,דהשניה על
שתי אלה במשכ,ןת ערד עז יחזקאל' שנחלק בזה עם ירמיהו

תדרת-האיזיאדת".

}האריך בזה ביימרק בספרד "תד·לזדת העיקרים בישראל"(.

כאן "מקודד של אותז

הזרם המסתורי הצדדי ,המפלש את מהלך העידן הקדסמדל.דגי בקרב היהדות בזדר.ןת

הבאים".

זהד זרם צדדי של היהזדת .שבאי-הנח המיופים ש·ל היהדות בט:ן לפעמים

 ~tליד ,בשעה שלא יכלו ע·דז להתרחק ממגד .יש שלצרוך הש.עה קבלן חכמי-היהדות
המובהקים תזוזת אלה "כמעט בע·ל כרחם".

"מאז היד מהססים בדבר.

רבן יוחנן

כן זכאי ,ראש שלשלת הקבלה של המרכבה .בעצמו גזר "ולא במרכבה ביחיד",

רובי עקיבא ,מי שחידש מעשה-בראשית ובכנס ואשדן לפרדס ,גזר "דלא במעשה-

ביראשית בשבים".

"השעה חיתה צריכה לכך ,המלחמה בגז האמרנה החדשה.

שהתחזקה בימים ההם .בחרצה חיתה,

·והחכמים

מנהיגי-הדרו

בעל-כרחם

יצאד

מהתבדזזדתם והתרחקותם הא.דפיציאלית זהיר עוסקים באותן התרדדת המסתדרידת,

שמהן ינקה התורה החדשה .שאמרר לבל.דע את היהזדת ·ולהכחידה מן העולם".

הם

התקרבו אל התורות האלה שדב כמעט בתדר ב י גר,ן לשם ,ךכדח.

ההשפעה הדכדחית של העידן בישראל על הפילוסופיה הישראלית ,כשהחלה
כבר להגלדת ·דלהתראדת בעין ,חיתה גזולה גם מצד ה קו א ים.

שדב למעט ככל האפשר את ההשפע.ה מח.דץ
זrראשדבה של ס עזיה ·רעוד

-

-

ביימרק מתאמץ

ההשפעה הערבית על הפילוסופיה

והוא מדגיש הרבה את השפעת התבועה הקראית

ל.ב•· התפתחות הפילוסופיה הדיאלקטית בישראל.

"הרבבים ב ו אר את הפילוס.דפיה

הזיא·לקטית החדשה מתוך מלחמתם בקראים ,בקשר את מלחמת ההגנה לשם היהןךtך

התלמודית :
נימלחמה זד".

יסוד פילוסופיה צורפה בישרא·ל היה אחז מכלי-זינם של הרבבים

הם היד צריכים לצרף ולטהר כעת את הדת שלהם ,כזי שיזבלו

לעמוד בדכדחיהם עם הקראים.
וכך נעשה הזנוח הדתי לרוח החיה בכל התפתחות הספר הזה של ביימרק,
שכזי להתדכח עמד על כל פרט ,ןפרט צויד לרזת כמזהו לעומק של כל פרט דפרט.

דאבי אמר·תי לציין את

אפיה

הכללי

של

הפילוסופיה

הזאת ,אופי של ימי-הביבים במקצת ,אופי תיאר ל ·י ג י.
טבת-שבט

~ .. l

ש'יי איש הררוריץ

תרם"ח,

הביימרקית

המידחזה

הוא שאל שאלות.

לא ספקן היה בעצם.

אדיר-ההרים ,מקדם עבים הדלכיt:כ

·ומתרקמים לעיבים ,הדלבים ובמדגים ,לא היה האדיר שהוא היה בדשם בד.

הזק ·והחריף של הספק ,המר ומתוק גם יח.ד לא היה נעים לחבר.
שדתה את היין הת-דסס תמי.ד

כן.

הזב.עם,

לא הוא שהיה.

אדרבה ,הוא תבע-דרש תמיד את הבבון דדזאי ובודר.

איש-הספקות לא היה בעצם.

כי-אם איש ה ב יו רו ים.

הוא הוציא

את שאלדתירספקדתיד נדלם חרצה ,העמיד א·ותם לעין כל וכאילו חכה ·תמיד לתשרנו".

חכה לפתרון .הוא גיל ה את הספק ,הוציא אותז מ-מאובד ושטח אותו לפני השמש •.
הראה אותז לכל' הראה על הסכנה הצפויה לכל.
דברים שכדלבד הדלבים ובזכאים בהם בסתר .דברים המטילים בבר את הארמ

כל היום וכנחשים הם מוצצים את דם הכבד שלבן ,דברים שרק המשורר מביע.

לפעמים בצריחת-חרזה אידמה ,המבשרת סכנה קררנה· ,והאמן או ההוגה בטא יבטא
אותם ,זה בקמטי פני גבדרין ,כשל קלף ישן ,עתיק ,זזה בקמטי פניו הוא ,בקפולי·
מחשבתן הרותתת

-

דברים כאלה הוציא הוא לרשות-הרבים ,העמיד אותם ,כשאל.ת-

חיים ,כשאלה של ק י ים על סדר-היזם".

"להיות אד לחרדל"" .שתי דרכים" לפנינד .אר  -או" .אן ניגרס אד פיזזו •.
אד חיי-כבדד אד מיתה יפה"" .זרך שלישית אין" ".לא קיצובי נידתו היה הדר-דדיץ,,
רק שמכדנת מחשבתו חיתה בה פרימיטיביות ידועה .בכל חריפות מהלכה לא
חיתה מדוכנה נידתו .כל גלגל דג·לגל התגלגל כאן לעצמד  -נין שני צירים.

בעיקר יזע ה.דרדדיץ את התיזה זאת האנטיתזה ,חיוב מזה ·ושלילה מזה  :מצד אחד
חיים וטוב ומהצד השני מדת זרע.

איש-תעיון היה הדרדויץ" ,נעל-מזח" ; אזלם נעיזנד היה איזה צ,ד שנטה·

מיד אל התכלית ,חפש זרך לחוץ  :בקש את התדצא-ות .המחשבה שלן ,שחיתת
מופשטה נעצם ,יצאה תמיד לגנרל המעשיות .הוא הרכין מיד שמים זיר.ז וזמר"

לפעמים כאילו לא הנין למה אבד שזהים כל-כך בעיון ,עומדים כל-כך הרבה:
"על פרשת דרכים"- .

איזד אמונה חיתה לד ב בי י י ר של דברים .למה כל-כך הרבה "חסידות",
צפיה במרכבה" ,מיסטיקה" .צריך ל ברר א-ת הדבר פעם אחת דוי .גם "העתי"דיי

-יד

איש

ש"י

פ\f·:

הררררי

r

ראשונים

שלבז תלדי רק ב"בירזר" ,ב"בירזר עניני היtזדזת .ןהיהזדים"".

"הגיעה השעה לעשרת "חשבזן הנפש" שלבז
מאספז "העתיד"

ז ל מען

ב דע

 -ל מען

ב חכם

ראהררנים

נחו של הורזזיץ היה ב ה ת נגדי ת.

 הזא קרוא אלי.נ.ן בתעדזתל אח וי ת בז.
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הוא ידע לתפוס עמדה יפה וחזקה

של מתנג,ן ידע לסקור בסקירה בהירה את הצד השני הנלחם.

נשרזנד התגלה

ב זכי ח .כאן היה ל·פרקים מזהיר .מתגלה ·ומגלה ,מתחדש זמחדש .הזא היה מתזנח

השעה לעשרת "אינזזנטר" לתבני היהדזת שלבז בעבר ·זבה.זה ,ל מען ש ב דע
א:נה ·פנינ.ן מזעדזת לע·תיד"" .לא זכרת זלא חזנה אבד מבקשים ליהן.ןת,
אלא ה ב יו ו ו .כן היא חזבתנז ,שהטיל עלינז העבר הגן;ן·ל שלבן ,זנן יפה לבז -

עד קצה גבדלזתיהן ,עד ה"תנלית ,,שבהן ,ושם ,במקום צר זה ,ע·זד ידע לדחדף

.ב ש בי ל ה ש א ו ת  -ה ב פ ש ה לא זמי ת ש ל ".זב· "הבירזר בכל אלה הענינים

בהן מכל צ,ן לבעוט בהן".

חריף עד מא.ד

הוא ידע לשבר ולפוצץ ,ללחוץ אל הקיר ,למקדם איד .מע·מ.ד הוא

ידע להביא גם ו.עדת זמחשבזת לידי מצב של לחיצן" לידי דזחק.

דחה דחה א·דתן

ש יש אבי

הסגנדן של הזרוויץ ,סגנון לשדנד זנח ?שזנו ,לא היה סגנון של בעל-הגידן

·אל ה ת כ ב י חי י ם ל ה ה י ה ש ל ה ם י ג ב ו ו ה ל מ ל ח מ ·ת ע ת י ד ם "".

בלב.ד הוא היה לוקח מנ·ל הבא לידד ·ובדתן בינו ·רבין איש-ריבו ,לגרדו את הדרך

בירור מצד אחד ·ד"אינז·דנטר" מצד אחר ,דהנל לשם העתיד ".רק סך-הכל,

הדא מרבה שמ·ות על שמות ,מוסיף פעלים על פעלים ,בדתן השאלה לתרד

א:יבד עניך לחקירה אקדמית בלבד זכר':

מ ה ב יו זו

ה זה

צו יו

ח:שבדן ,למען .נדע אנה פנינד מדעד·דת דלמען בחנם לאחריתנו".

לפניו.

השאלה )לפעמים אף השאלות

כאלה :

"חיובים לארמיים מתנדפים וכלים נתזן

ערפלי מסתורין זהזיזת זא ד יעל ה מן ה ש ליל ה

להצמיח חי·זבים חדשים,("".

איזו תמימדת של מחשבה כאן זאיזד אמדנה תמימה במחשבה ,בנח המחשב

מביא ראיה על ראיה ·זהדנחה על :הונחה. .הוא נעש'ה לפרקים גם רן ופיוטי .מדבר

שקזל עדלם ננגד חשבד·נ·י של עזלם.

הוא לפעמים בשפת הלב א1ו גם בשפה נשגבה ומדשן דמפלל דמתחנן, .ןהנל נדי

והחשב.זן שבאדם.
המאזנים מעוינים.

המרנה איבד מזנה.

להכריח אדתנו לראות מה שהוא ודאה.

איד כף מכריעה.

יניקתו של הזר.זריז היתה מסביבה מעשית-רציונליסטית ·דמקדרד הבררן -

סגנזן זה של הור.וויץ .,שפע

הת·ורה הנגלית ,הנגלית יותר מדי .הדא בלחם ע.ןן בימיד מלחמת הרבנות בחסידדת,

זבן ה:דרן ש הוא אמו ל ל כת בי·

שיקרא לה שם מלחמת "החסידות

מאמריו "מאין לואין ן - ,n

ןההשנלה n

-

מאמר.ן "החסידות רההשנלהוו בקןבץ

.באמת להגי.ד

הסגנון

שלן,

יש

שהטה

א·ותז

מבי

דון

דומה שהוא אמר הרבה יותר ממה שנן.דן

משנה הדיאלקטיקה החריפה ,משן הזנוח".

נלחם ב"הרגשןת העמןמןתוו .ןב"הזיןת הטפלןתוו בשם

השכל המעשי ·זנח-התנדבה היסדזי שבאדם.

באיזו מזה נלחם ע.ןן "מלחמתה של

ניכר לפעמים בהורזזיץ מעיד חפץ להתנג,ן מעיד תאדה תמימה

לערער

בשעה ששמשה של ה"השנלה,,

·תורה" ,וכלי-הנשק שלו היו לק.וחים מארצו הרמב"ם ,הרלב''ג. ,העיקרים דנדדמה,

זנש·פטים מקזבלים ,ל הגי ד ד ב ו ש ל א ·נ ש מ ע.

עד שהדא ,אשר דרש במאמריו הרחבת הגנרלים של היהדד·ת ,כאילד דרש באחד

בזד.ו עמדה במרום הרקיע ,הוא היה מן הראשונים שנטו הרבה אחרי ה"לאומי·דת,,

מהמאמרים ב"העתיד" להוציא "מכלל נתבי-הקדש נמעט את כל ספר שופטים,

הזא ,היה דן אז בר.ותחיד את נ·ל אלה שב"ילדי בכרים ישפיקו" ,את כל

·ומספר מלנים את כל ה א ג ד ז ת ה ת מ ו ה י ת

לפי ש הך א זנ י ת ·י ל ו ג י כ ו ל ו ;

ה:חדשה.

מי שבדמה לו ,ני אינו בזטה אחרי התורה הלאזמית.

הוא היה ביד אלה שפגעו

איד כל ספק בעיניד ,שאילד היתה אדמתנו מאריכה ימים

בכבוד הרמ',ד ·וקרא אז לתקופת ה:השנלה הברלינית "תקופת ההתיפות )וכמדטד

על אדמתה ה:י·י .ע.דשים זאת לספרים האלה ,זבמקומם "היד לנו נתבי-הקדש גם על

למאמר זה דברי הנ·תוב " :מה תיטיבי דרכן לבקש אהבה ".לשדא תתיפי !,,(.

ידיעת הטבע דמה שאחרי הטבע ,הדא מבאר

הלאומית

על אליהו ·דאלישע ונו,",

מעשה-בראשית ·דמעשה-מרנבה

-

בגרר נגרר אז

אחרי שד"ל

ידנתב" ,שחסרה לו לרמב',ם

ההרגשה

בלי ספק ברב.דת הי·מים דון גם להלאה דהיה בא אל קצה גבול ההשת·ל.מןת האנ·ושית

:זהיסט.ןרית" .בכל ן.בריו היה אז חלדי ,נמו שה:יה נ·דהג לקורא .על-פי הראשזנים
לבעל "הכוזרי" ,ל·ו למשען .בכל ראה את חותמו .הרנ"ק ,למשל ,שגם אדתו נהג
·להזכיר הרבה וראה עדר גם לאחרונה את הניר.דר של.ו ,שהיה בעיקר להלנה :

·המדעית ,אל המזניסמדס המוסרי-רזחני"".

"דעת האמת המוחלט"; "התדזע הרזחני לעצמ.ף ,כ.דבר אחד עם הבירור שלן,

זאת בדרן הפילזסופי -

רעל חכמת חהגיון ·דניזצא בזה ,לפי שרוח ההשתלמות.

שיהספיק ·לעב·דר 1ןנןו ·מד המית·וס אל האמונה נאלחים חיים ,הויה כובש לו

"חכמת ההגי·ון"" ,
יןחני ,n

ק צ ה גנרל ה:השתלמות :זאנזשית''" ,המרניסמדס המוסרי·

צםצ•זם אחר צמצום.

.ןלא לרב.ןת ,אלא למעט,

-

 .שיל הורודיץ )ראה "מאין .רלאין" ,עמדז  (83שהיה בעיקרו מעשי - ,גם את הר.נ"ק
יוא:ז· :אז דרמה אל רבי יהודה הלוי" ,ודברי שניהם ישאו בד בבד ביסדורםת

..,
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ועיקריהם" )"ציוד לנפש רנ"ק" ,דרשה ,תרמ"ג ,עמדו
!

1

הסופרים במאמר.ו ,כי הרנ"ק נגרר אחרי היגל ,אף תמה

(; 39
.וקרא :

וכשאמר אז אחד

"מדיה זאברהם !

וכי לא הלן הרנ"ק בעקבות

איפה שמע כזאת ואיה ראה כאלה בכתבי קרוכמל ?
הכ.ןזרי בהבנת רוח התורה וישראל וכר'!"  -דכשנשתנת:ה דעתו ע·ל ה"לאומיות",
נזמה כאילו עמד כולד פתאום על הצד השני.
נשמע.

לא הסתפק בזה להסיר ,כביכול,

הוא אמו ש ו ב זב ו ש לא

עטרת

מעל ראש חלדי )ושוב נעשה לו הרמב"ם לסמל!(

"פילוסוף

עי·וני

מעמיק'

J

וכתב כי טענותיו הן טענות

"::על-הביתיות ממש" ,אלא ששלח יז·ו גם לכתר השירה של ה:מש.ורו הגאוני.

הוא מתפלפל ~ומתחדד -

ש• א~ הררודצקי

ונזמה לו רגע ,כי כבר בטל את משרור ציון".

א

שמואל אבא הורוזצקי נודע בספר:רתנו כהיסטורי.רן של החסידות ןהחסיזים

וtכמבאר וכמסביר שיטות ש·ונות ב"קבלה".

בהשקפה ראשונה הוא נראה לבר

כאדם שעובזז מעל לעניך שהוא עוסק בו ,או מחוצה לן ,והוא רק מאסף ומקבץ את
"ספר יוחסין של שזרות זורות נבלע בנשמתי"

ה.חומר שלפני.ו ,מסדרן בסדר ה:גיוני והיסט.ווי •ומעריכן הערכה "אןבייקטיבית  nשל

הוא היה בן משפחה חש.ובה.

כתב ,ושאלת ה ק יד  Dנשארה ל.ו השאלה המרכזית ,היחידה ,דכשהתיאש מג

בע·ל-מקצוע .יש להורודצקי כמעט חולשה ל"ציטסה" .הוא מעלה על הנייר ומחבר

וכאילו חדל לשאל ערד את השאלה

.בלי הרף למאמריו הנראים כיבשים אברים חיים ךמפרכסים של ה"חסיזות" ,או

הוא

והוא עושה את הדבר כמעט בתנועה זו

במאמרים האחרונים שבספרו

ה:תש.ובה -
 -הקדמתו ל"מאיז ולאין?"- ,

-

כמו חדלה לזמן-מה תנובתן ,חדלה יצירת.ו.

קטעים מהאכסטזה הדתית של ה"קבלה".

נשתקע אז בעב·וז.ות העבר )ספוסית בנדון זה היא עב·ודתו היפה על "רבנו בחיי",,

שחוקר-הצמחים מדביק אל הלוח שלפניו פרח בעל צבעים מאליפים,

העוסקת בספר אנושי בירתו ,המלא גם רזיגנציה אנושית( וכתב את ספר "חייו"~

ב.עלי-החיים פרפר נאה ,שחיה חי ופורח .החסידות "תורה" היא רהקבל:ח "תורה"

חיי סביבתו ודורן ,ספר שרק קטעים ממנו נדפסו לפי שעה.

.היא וללמוד אותן אבר צריכים .אבל בעצם אין חורודצקי איש התורה בלבה אלא

בכמה בחינות היה הוא באמת א ח וון.
חרפ"ג.

.גם איש הפעולה החיה.

או חוקר

הוא גם סופר ל.וחם על-פי זוכר.

יש בהורדוצקי מן :ח"חרזר" ,הידוע בתולדות ה"חסיזרת" ,זה שהיה חוזר

על תורת ה"רביים" בפני הקהל ·והיה שומר על כל אות ואות דזורש כל אות ראות.
ה.וא היה שומר גם על הלשון של התורות והיה חוזר גם ע·ליה.
של ה"חסידות" ,שעליו התכוננה.

הוא שהיה העמוד

הוא היה הציר הנאמן ,אשר הפיץ את תורת

ז"tרביים" ,וספר גם נפלאות מחייהם ·ומחיי בניהם.

בהור.דוצקי ,מבני בניהם של

מיסזי ה"חסיזות" וגדוליה ,ניד ונכד להבעש"ט ,לרבי נחמן מברצלב ,לרבי נחום

מטשרנוביל וער,ן ישי ·מד המספר-ה"חוזר" הזה של ה"חסי.זות" ,שהיה בעיקר.ו איש
ה"תורה" ,תלמיד מקשיב לתורת רבותיו.
דרכים שונים ב"חסידות" ,וכל הדרכים יחד נפגשים כבקרחה אחת ,זאת הנקודה

של האמונה שבלב.

פעולתו של .הוררדצקי מונחת כולה בנקודה זו.

איד כמוהו

מכריז עליה ,על נקדות ה ו גש ,ובמשך ·תקופה של עשרות שנים לא נטה ממנה.
יש יהדות של חוקים ויהדות של שכל ,ויש יהדות של רגש ·ושל דמיון.

הורוזצקי

.חוזר כסדר על יהדות אחרונה זן ,והוא חורז מ"חסידות" ל"קבלה" ,ומ"קבלה"
.ל"חסידרת" הראשונה ,לזו של .האסיים ,ומזו לנבואה.

הוא יצר לו מעיד השקפת-

נן,ןלם על-דבר יהדות של הלכה ויהדות של אגדה ,ועל-דבר מחלוקת תמידית שביד

ש-ני מיני יהדות א.לה· ,רעל-דבר אחדות פנימית שיש ,למשל ,ביד ה~.הזות של

ו"
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החסידים הראשונים ,האסיים ,רבין היהדות של החסידים .האחרונים.

באמונתו הרא

ודאה גם כאן שלשלת של קבלה ,הנמשכת עד הנביאים ,כמר שנמשכת שלשלת-

הקבלה ,שלשלת:-המסדוה ,של יהדות ההלכה ,יהדות החדקים.

בכמה מאמרים הרא

חרזו על דעה זד וקבע ארתה ·מעין יסוד לכל דבריו וספריו.
נקודה חשד בה ב"חסידדJך" היא גם ה ע מ מי י ת שלה ,דהדודדצקי הרים עלי

כהוצאת א .י .שסיכל .תל-אביב

תדצ"א(1

ברוח זד של המסתורין עצמם.

תרות-המסת.וריד נתנה ממש מ"סיני"" .המסתורין

·מאגד .הןא ומקשו את התקופות השרנדנר

הוא איב·י ציווי בהבעתן חהסבותן· ,ואיננו גם דק ·ומעודן נידתו במסירת הדברים,

אבר מוצאים את רוח המסתורין שלו" .כן מתחיל הדדודצקי את ספרר" .בצד החרקים

של גדולי ה"חסידדת" דה"קבלה" ,אבל איננו גם מרפשם ,דאדובה יש באופן מסירות.

ו.המשפטים הגלויים ·ומפורשים ,בצד התודה הגלויה רהבדרדה ,השכלית ,אבד מוצאים

הדברים שלד איזו פשטות ואיזה בטהרן של אמונת-לב פשוטה ,המשרה הלן-דןח.,

גם את הסד,ן את המסתורין ,אותה רוח המסתורין שנתפתחה דנתעמקה אחו-כן

זה הדרמה להלן-הודח של ה:אגדה ".גם על דברי-ההלכה שלד שרדה תמיד מעין·

נמשן הימים הונים וקבלה את השם קבלה" .ולא זה בלבה אלא "שבכתבי-הקדדש

-

ראשיתו נערצה נכתבי-הקודש.

במקדם שנתגלה ד.רח-ישדאל בראשונה

אבר מוצאים כבד את שני פרצויפו של המסתורין :
נענינים מופשטים  :אלחים ·ומלאכיו ,התגלות אלהים

המסתורין ה ע ~ י בי,

האגדה.

מאמריו הואשדניtiכ

בבריאה

הע·וסp

רכירצא בהם,

היד על גד·דלי הובנ·ות )נקבצו אחו-כן בספרד "לקדרות הוכבדת" ,שיצא בשנ·ת

חהמסתוריז ה מ עשי· זה המטפל בענינים מעשיים ,שעל-ידם אפשר לו לאדם

אזלם תקופה זד ח:יתה מעין תקופת "השכלה" בחיי

הדודדצקי ,מעין תקופת-מעבו מן החיים הישנים ,שיצא ·דפנה מהם ,אל החייtנ

להתקשר עם אלחים ולדבקה בו" .יש לבן ,אפוא ,מיה ערד בהתחלה" ,קבלה
עיונית" ן"קבלה מעשית" ,שאבר יודעים ·ומכירים אותן דק מתקופת ה"קבלה"

הדחשים .בתקופה זו אנו מכירים במאמריו את השפעתם של בעלי "חכמת ישראל"·

האחרונה ,רהן מתאימות דק לשתי דדגדת-התפתחדת אחדרנרת ,לז:ן שמלאה את

העברית ,וכיחוד אבר מכירים במאמרים אלה השפעתו של בעל "ך.ןר דדו ·ודוושי.ו".,

מקום החקירה המופשטת של ·היהדות הספרדית ולזו שכללה בתרנה את הנסיה

א י י זי ק .ה יו ש ויי ס ,שהוודדצקי במרנוגדפירת שלו לקורות הרבנות כאילו·

המעשית של .היהדות האשכנזית .סרף ההתפתחות היה לפי זה כל:ול עוד בראשיתך"

מבקש את דדן והכביד שלו בפרקי ספו.ן הגדול דבמונוגדפיות לקדרות הוכבדת.

מעין זה שיודעת היהדות הרשמית ,זו של :ההלכה והאגדה ,לספר ,כי "כל מה שת·למיד

ולא זה בלבה אלא נדאה.

ותיק עתיד לחדש ,הכל ניתן למשה מסיני" .וכן מחבר הוו.ןןצקי .בספריו זה את

תדע"א בהרצאת "תדשיה"(.

הראשונה ,שהדפיס ·יייס בירחון שלר "בית תלמוד".

כאיל·ו אמו הדדדדצקי להמשיך גם את הירחון של וייס לחכמת ישראל בלש·וד
העברית ויסד

-

עשרה ספרים.

אולם גם במאמריו של הדדודצקי לקורות הרבנות יש מן העממי·ות,

דגם מן

בשנת תונ"ח

ה"חסידדת" :

-

את "הגרון" ,מאסף לחכמת ישראל ,שיצאו ממגר

דרכו לבקש בפדצדף-ה.פנים של כל אחד ואחד מגן.ולי-הרבנות,

שהוא מספו עלי:הם ,את הצד החיובי· ,ולא את הצד השלילי ,דכמעט כל אחד ·ואחרי
מן ה"מפדשים" אן מן

"קדוש" באופן מיוח.ד

ה"פןסקים n

הוא גןןל באןפן מיןח,ן ךןןמה כאילן הןא גם::

דאפיל·י אם בחלקן אלה עם אלה הוא עדשה שלדם ביניהם:

מבין את כל אחד על-פי דדכן .ןןן את כל אחד .על-פי זוכר.

רכן בא הןךןןצקי לעןלם ה"חסיך.ןת" ,רממנן עלה אל ה"קבלה" ,דמן

ה"קבלה n

:הגיע אל המסתורין שבתדרה דבבביאים וביתד ספדי האמרנה והדת העבריים ,ויצר
מעין עולם שלם של מסתורין
והיא המצויה בירתו בספריו

-

המלה מסתורין היא החביבה על הדדדדצקי נידתו

ומעין השקפה מסתורית יהודית ,שלשלת של "קבלה"·

הנמשכת מ"בואשית" עד ימינו.

i

כהתפעלות זד של האגדה דהאמדנה :מרצה הדדדדצקי את תרלדרת המסת.רדיו
כישראל בספרד "המסתורין בישראל" )כדן ואשדן  :המסתורין הקדום .יצא

נס במאמריו את הנקדד.ה הזאת ,דיש גם בתרכן מאמריו דבהוצאתד מעממי·רת זד~

הדדדדצקי לא התחיל את דובר בספרות מן ה"חסידדת".

lJ

ב

הענוי

וm

·1

ואחררנים

tז

1

"הנבואה ,הקבלה והחסידות

מסדה אחת היתה לפני כולן :

-

יסוד אחד טבוע בכולן ,יסוד המסתורי .העברי.

ל העלות את ה .ע .ב י ד ה ש ב ·ל ב ע ל ה חרקים,
1

להגביר את הלב על המוח ,את המסתורין על השכ·ל.יות".

לא במקדה עובד הודודצקי מן "היסוד .האחד הסב·רע בנדלן" אל ה"מטוה
האחת שחיתה לפני כו·לן" ,ואת :המטרה

היחידה

הזאת

הוא

דואה

בהעלאת

ה עבודה ש ב ל ב על ה ח ו ק ים ,כי העלאה זר היא שחיתה מסרת ה"חסידדת",
וה"חסידרת" היא היסוד הנפשי-המסתורי שלו· .ולכן הוא מחבר בלי כל פקפוק את
ה:נבואה ,זו שהעלתה בתקופה הקדומה את עדן העבודה שבלב ע·ל החרקים  -יותר

בנון יהיה אולי להגיד  :על המעשים ,מעשי-הדת ,והמנהגים

 -עם המסתורין

בישראל ,אף כי יש למצוא בנבואה גם סימנים מובהקים של .התנגדות למסת.ודין,
כגון המלחמה של הנביאים באלילות לכל צורותיו ,.,המלחמה בקרבנות העדד ז
והצורה הרכוחית של כמה מדברי הנביאים אף היא איבה צ:ורה של מסתורין ,אלא

רדו!! '
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מתקרבת לצורה השכלית-הדיאלקטית )על יסוד זה רואה למשל ,דוד ביימו ק 1

,1

'i

את המשך הבבואה

: 1

-

בפילוסופיה( .גם עניו המסתורין בתווה איבר פשוט במזה זר
הרר:רדצקי וראה את המיתוס חהמסתררין כזבו אחה ולכן

שרואה אותר הרררדצקי.

בכל ,מקרם שהוא מוצא בתור.ה שארית של מיתוס עממי הוא רואה בר מסתורין .והן
המיתוס והמסתורין ,שאמנם יש בקודרת-מגע ביניהם ,אינם

דבר אחה

בר-טוביה

ובחקירת

הושדה אשו חוש היה וחב

·המסתורין יש להבדי·ל ביניהם ,כמר שיש ל·הבדיל בעצם בין העלאת ערר העבודה

אולם את אהלר תקע במקרם שעד.בוים

מאז 1

שבלב על החרקים רבין המסתורין ,ואדרבה ,יש אף למצוא בהעלאה זר של העבודה

שני שבילים ,אחד המוליד אל ה ח ב ו ה והשני המוליד אל הד ת.

שבלב על החרקים ,שהם אלוהיים ,מסתוריים ביסודם ,סימנים של רציונליות.

ה.תפתלו בחיייי של בר-טוביו" התקרבן ,התפרדן ,התרחקן ,הסתעפן ,התנגשו ·והתחברו

ןושרב נפורר רכל אחד ואחז כאילו סלל אוחר לעצמו -

פרקי המסתורין שבכתבי-הקודש הם הראשונים בספרר של 1הרורדצקי על

אבל אינם הפרקים העיקריים ,וחשיבות ספרר של הרר·רדצקי גדולה

:המסתורין.

ככניסתו של בו-טוביה לבית-מדרש ה של ספר·רתנר -
המהפכה הראשונה ברוסיה  -חיתה הסוגיה של היזם ,זר שצעירי-ישרא·ל
והגר ב·ה בשקידה יתירה ,של חלוקת המעמדות.

ויותר מזה יש בהם הארה פנימית ,זר המצרפת כאילו ממילא את הפרטים

בר-טוביה התעוור אז רקם ךדוש

רוח אחת של דבקות במסתורין הישראליים ושל אהבה אליהם

אולי ערן גדול ייותר מדי נותן יהוודרצקי בהתפתחות ,המסתורין

יהדות זר של יבנה וחכמיה היא ·היהדות של

הבעיה של הדת על עמדותיה היא.

"האגtדה שבתלמוד היא כולה מסתיררין" ,בקיט הרררדצקי לשרן

המעמדות העליונים ,שערד בימי הבית מכור את האומה ורצד במלכות ר ומא ,כי

שמיעט כאן לגמרי את דמות ההלכה )והן ביסוד הדינים,

אימתה של מלכ·רת ישראל ,זר שבני המעמד הרביעי התרבו כה כמאתים השנים

בישראל לאגדה -
של גרזמא - ,בערד

1

ש·לפני החורבן והרבו בה מהרמות ,היתה מ רטלת עליהם בשעה ההיא .רעל-כן בקש

כ ש ו ו ש שלהם ,יש מן המסתורין ,ראי-אפשר שלא ימצאו גם בענפים(.

גם מספרר של הרררדצקי

על

המסתורין

מבשבת

וירח .האגדה

1

-

1

בא-ברחה של יהדות זר מאת אספסינרס את הכנסיה הדתית ,ר·לא את האדמה.

ורות

כאן

 -ולא בהשכלה  -ואשית הכפירה באומה הישראלית ,ואשית ההתבוללות.

המסתורין של ה"החסידרת".
תםוז·א~ו 5

ישביר

בסוגיה ז·ן ,ירהיה כדרך בסוגיה זר עצמה ,יחד עם הבעיה של מעמדות החברה ,את

הרבים לכלל אח.ד
מנשבת בספו.

·והימים ימי תחילת

1

הישראלית ,בבצוירת הקדומה ,בתלמו.ד במדרש ,בתוג·רמים יוערה דיש בהם כמה
חרושים

ער כי הלן גם נו-ט·רביה

באורח לא יברא בר ערד ·רלא ישוב.

יותר בשאר הפרקים ,שבהם הרצה על פריחת המסתורין בספרות האפוקליפטית

-

שבילים אלה

כן דרש בו-טוניה בתקופה ההיא

תדצ'יא.

-

במאמרו "מי קבל ממי?" שנדפס

ב"הדרו" )השני( ,זה שחתם עליו ערד בשם בר-דורמא ,שנשען כנראה במקצת על

בר-דרררא )ליברמן,-פויימן ,נעל "האמת"( -

את פושת החיסטררי ה של היהדות.
1

לא בורח יבנה .ועמדתה ,אלא ,אדונה .ברוח המעמדות וחלוקתם .ההכוע·ח חיתה
למעמ,ד ולשם המעמד גם עקם אז בר-טוביה במקצת את הכתובים של חדת ודרש
דרשות רח·רקרת מעין זן ,שרבן יוחנן בן זכאי היה בעל פרקמטיח 'מ") שנח עסק
בפרקמטיח"( ,רעל-כן חרא שהציב את הגנרלים בין האדמה ןב;ן הדת ובקש את

במקום לבקש את האומה .המעמד וחדת היו זרמים עליז באותה

הכנסיה הדתית -
שעה לשנים המדשנים זה את זה רחם בעצם דוחים זה את זה .אולם ערד בתקופה
ההיא ,ואף במאמר ~ההוא ,משן חסד מיוחד לאיסיים ,בעלי ה ח ב ר ה

אלה נןא,ן נעיני·י לגואלים

שהדגישו הרבה יותר מן הפרושים את המומנט חדתי -
של ה א ר מ ה ,יולרא נצחו הם בישראל כי אז היה ,לפי דעתן ,נצחרנם נצחרן היהדות

1

ו

~:

'i

1

ראה

 5םע 5ה,

ע'

השלמה .זר של ~האומה השלמה ,העם השלם.
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100

101

ואחרונים

בתקופה ההיא עוד ראה בר-סוביה את מלחמת היהודים האחרונה רק כעין

מ:מה שנתן הנח המדמה ונח האמונה המ·ב.מיק של הגזע היהודי ,באופן זה ,שבאוץ

אולם במאמרו "יהודה ,יון יי·ומא",

·jוטנה זו של היהודים לא והיה דווש אותו הנח הרוחני חבלתי-מוגבל ,שהיה דווש

והוא רואה קצת אחרת.

.בארצות כמצרים ,כבבל ,לצרף ולחבר בתקופת המלכות האחת שלהם דמויות של

המעמדות ;

מלחמת המעמד הרביעי ביתר
שהדפיס כעבור שנים אחדות

-

ב"המעורר" של נרנו

-

"עירוב

:אלוהות לאין מספר לדמות א·להות אחת ,והיתה זאת נסבה ,שהיהודים הקידמו בזה

פרשיות" ,שבו התקיף את בר-סוביה על דעותיו ·ודבריו ב"מי קבל ממי?" דאף

.א:ת העמים האחרים· .והאלהות האחת של הארץ הקסבה הזאת היתה גם קוונה יותר

כי בר-סוביה בא במאמרו השבי נעביד זה להגן על עמדתו במאמר הראשון ,אין

לכלבות יושבי הארץ ,והיא ,החוצבת בהם מבראשית,

התשועות

הוא מגן בלבה אלא גם חוזר במקצת מדבריו ונרתע קצת לאחוריו .הגירסה שלו היא

 rןהמלחמות ,היתה גם ןי חזקה בבליסתה ,ולא אבדה  -כאבוד אלוהות אחוות -
"נ-תון נח-טבע גדול .ההשקפה הזאת  -של קו ו ס ב ויי זי ג בספרו "על זרן

אותר המאמר נכתב ונדפס כתשובה למאמרו של מ.

עכשיו :

ליליי ב בללם

"מלחמת היהודים האחרונה וחיתה ל א רק מלחמה בעד חופש האומה

של

האלהות

במקצת מדבריו על מלחמת היהודים האחר.ובה אי.נו חוזר כלום מדבריו על חאיסיים,

ד:זדוגות ועל החרקים של ההיסטוריה העולמית" )מהדווה ',ב שסוסגוס וברלין (1927
 -קוונה יותר אל האמת ההיסטורית ,כי הנה גם לפי ההיסטורי.ה שלנר היתה

מלחמה דתית-חברתית,

.,תקופת המלכות הראשונה ,זר של שאול ,דוד .ושלמה ,מעין תקופת-זוהו קצרה

והאמרנה.

אבל אם הוא חוזר

היא היתח כ מ ו כ י מלחמה סוציאלית וכ·לכלית".

שהיא כאיל·ו רוצה לראות בחם גם א ב ש י מ ל ח מ ה

-

.של ועירן האחדות האלהית ,בין תקופת השופטים מצד אחד ובין תקופת שתי

שהיא בתכנה מלחמה ל א ו מי ת.

·ה~מלכויות ,תקופת התח·לקות המלוכה בין יהודה ·וישראל ,מצד שני.

הדברים היד לגמרי פורחים נאויר ,לולא בקש בר-סרביה להם איזה יסו.ד

בכל אופן אין

בקשת יסוד זה אנו מוצאים במאמריו ",על היהודים והיהדות" ,שפרסם סמוך לאותה

·:חברת-אבוים קדמוניה בשום אוץ נוסה לאחדות אלהית ,הדורשת נח הכלכלה

בראשון משורת מאמרים זן. ,מד :החשובים

"והפשטה ,אלא ,להיפן ,נוסה היא ·לובוי אלהדת ,הקשור אם נוברי נחות הטבע

תקופה ב"העתיד" של ש"י איש הוווריץ.

ביותר שכתב בר-סוביה ,הוא מתוכח עם ב ·י ק ל י מ ו כ ס

-

שחבות אבוים כזר וראה את עצמה

עם הראשון בדבר

משועבדת

להם ,ואם

ברברי

ה~משפחות

השפעת הסביבה האירופית על רעיון האחדות האלהית של היהודים דעם השני

:ךהשבסים ,שחבות-אבוים כזר מיוסדת עליהם ,משפחות ושנסים שנשמת "אבות"

נוקל אמר למצוא

את

בדבר אחדות "אלהית" אחרת של והיהודים ,זר של הממון.

·ש-דנים חופפת עליהם רע·ל מושבותיהם.

אולם בו-סוביה מתאמץ

למשוך

בהיסטוריה של היהודים סיוע לתורת הסביבה שלו ,כאילו על-ידי כן שהיהודים

·האחדות האלהית לתוך האחדות של חבות האברים ,וממנה הוא מוצא מעין זרן

נעקור מאדמת מסעם ·ובאו לאירופה בסלה מביניהם עבודת האלוהות הרבות" ,על-

.א:ל שאיפת האחד.דת של הנביאים ,לזו שהיתה שאיפה אל האחדות האלהית ואל

ידי כן התרומם רוחם מעט מעט על הרעיון ,שאין בעולם אלא סבה אחת גדולה,

:זז-אחדרת החברתית גם יח,ד וממנה אל שאיפת האחדות של האיסיים .האיסיים הם
~.יפוא ניני הנביאים ובאי-כחם של חבות-האברים העתיקה בישראל .הם הם נושאי

-

ועירן שאי-אפשר היה בתקופות הקודמות לשננו להם" .בו-סוביה נפגע מהרעיון

חבית ,ובין האלהים שלחם ,והוא מתאמץ להוכיח כי ,אדונה ,חמרנרתיאסמוס היהודי

::היהדות ה"ווחנית" וה"גשמית" גם יח,ד נושאי היהדות הבריאה והשלמה· .והנצחון
ש-להם  -לרא נצחו בישראל  -היה הנצחון של האומה השלמה.

הזה של נוקל ,המבדיל בין החברה היהודית האמתית ,העתיקrה ,זך ש·לפני חרובן

האחדות של חבות-האברים הקדמ.ונית כאילו

אין לן מתנגד לא·ותו הרעיון על-דבר חברת האיסיים ,שהיא החברה 1היהודית

הוליוןה את הרעיון של א·להים אחה ·ועל-כן עם התפוררותה של חברה אחדותית
זו ,בתקופה הרכ·דשנית של ישראל בימי קדם ,שהתחילה עם המלכות בישראל ,כיחוד

:ה.שלמה עם אלהי האומה השלם ,מרעיונו של מוכס על הממון נאלחי היהודים
רעל הסחר כקדלסרס העולמי של היהודים ,ובר-סוביה עמל הוכה להשיב על דברי

עם מלכות שלמה ,התרופפה גם האמונה האחדותית ,דאז התעוורו וקמו הנביאים

רבדי

קשור בחברה היהודית העתיקה.

ששאפו גם אל האחדות האלהית וגם אל ה~אחדות החברתית.

.מוכס ולנתק את הקשר ,הקיים לכאווה ,בין הסחר והיהודים .והממון והיהדוים.

לנתק ·לגמרי את הקשו הזה היה מן ההכרח ·לנתק גם את ה~קשר בין הבודה איש

אחד החוקרים
התרבותית

":המדבר ,שאיבד קשרו אל העבודה ,רבין היהודים ,רבו-סוביה מדגיש כמירחה כי

בהיסטוריה ד.ער·למית ,מוצא דוקא את הקשר בין ה~מלכ·ות האחת ובין האלהות האחת

,..,אלהי-ישראל הוא האנרגיה ה ב רו את רה י ·י צו ת ,המניעה את הכל והשובתת

בהיסטוריה האנושית ,כמו מהצד חשבי בין ההתפוררות השבטית ובין ונוי האלהות.

אלהים עשה את השמים ואת הארץ בששת ימים ,ורק ביום השביעי

החדשים ,דק הטעם ·והתפיסה ,בעל שיסה מיוחדת

בהבנת

ההתהוות

מעבדדתה".

רהוא מסביו את התהוותו של רעיון ~האחדות האלהית המיוחדת של היהודים ,חוץ

c-שבת.

.L

וגם מאת העם ,אשר בחר בן,

דרש :

"ששת ימים תעבוד וביום השבי,עי
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שיבת".

לא הסחר חרא איפרא הנסים של התווה הועברית ,קרוא בו-טוביה כאילייב

ישחיורת הרצון"

מתרד נצחרן - ,אלא העבודה.

ראם העבודה היא נסים הכל ,הוי עשית נשמת היחרדי מעשירת ,חלוין ,כלד:.ה;

בת העולם הוזה ,כמר שנוטים באמת רבים לוא·רת את חיי היהודים העיקריים דגם~
את הדת היהודית העיקרית בוצירנליםמרם שבהם ,בנצחרן השכל המעשי על הדמיון:

הי·רצר ,אר לפי הנ·רסחה של ·מ כס י י בר
הי,הרדים )מאמירו המקובצים ,טיבינגן

 -בספור על הםרצירלרגיה הדתית של

(1921

-

בנצחרן הצד הרצירנלי·אידיאלי

ושרב בא בר-טוביה למשרד את היהדות רהיהדדים לצד

על הצד הפולחני והמגי ;
אחו  -לצד הרחוק בירתו מן ·הוציונליסמוס  :לצד הרצון המצטרף אל ההוגשת.
·והדמיון .ברכרחר עם צ' מ בר לי י )ב"העתיד" ,ספו ('ב וספור על "יסודות המאיה;
הי"ט" חרא מתאמץ להוכיח ,כי משלשת היסודות שמנר חכמים בחזיונות הנפש::
ההרגשה ,ההכרה והרצון שולטים ביהודים וביהדות של הדורות הרצון בצורף ע;:ם

ההרגשה .הרצון הזה הוא שיצר לעם בדון הלוכד גם כלי-זיין שונים לצורן קיומו"
ביד כלי-זיין אלה נמצאת ,כמר שאומר בו-טוביה· בפרק אחר ,גם הממוניות ,של::א

זה בלבד שנתנה קירם ח·רמוי לישראל בצאתו בגולה ובשבתו ביד עמים פיארדל'ים,. ,
א·לא ,נתנה לו גם קיום רוחני ,כי על-ידי הממוניות שלו היה לבעל חטיבה מיוחד.גו

בתרן העמים האלה רלא התבולל בהם- ,
לר מעיד סרבסטנציה של העולם :

אבל הוא לעם עוד הרבה יותר מזה - .הו:א

קול אלחים המדבר אליו מתרד לבר ומעוור אותוי"

לדברים שאין ·למחשבה הרציונליסטית תפיסה בר ,לדברים של מוחקי האיךסרף של;,

הטיולים של בר-טוביה בזוכי החברה
במשנת הדת ·והיצירה.

הולכים

·ונגמרים בררכם

·ויש שחרא מתחיל את טיו·ליו מן והנקודה השביח ,מזר של'

הדת והיצירה ,וגם אז דובו לפניו

-

הוא שם לבו :הונה אל היחס שבין שתי

הנקודות האלה ·והתרה ביניהן הרב.ה קוים.

ועל-כן בשווה שלמה של מאמרים,

שפוס;tנ בו-טוביה בתקופת עבודתו iהואשובה בספורת ,מתח קוים גם ניד חןקנו

העולם רחוקת

האדם :

ניד ההכרח שבחיי האדם וביד החירות שלן ,בין שעברדל"

rW

ביד הטבע השלי:ט

של האדם אל החוק החיצוני ·וביד חוקו הפנימי ,היינו
באדם ובין וצרבו של האדם השליט בטבע .עניך מיוחד יש במאמרו "חוקת העולם;

-

j

כעיונים~

להיות סובב סובב הולן וחוזו רבא אל הנקודה;:

הראשונה ,זו של החברה או הסביבה.

ו.,

'גם לסבת הסברת  :לחדק הסבתירת עצמו .העמים שהגיעו לידי עבדדת האדמה
·:זתחילר לגלות את ה:סדר זאת היחס הישר שביד הזרע שזורעים בשדה אל התבואה
זrמתבכות ,ועל-ידי כן נולד הרעיון של הרציפות ,שממנו התפתח אחו-כן ,עם
;התפתחות דעת האדם והשתלמותו בסקירה ובהכרה ,הועידן של הסבתידת.

וכמר

שמצא בדקל סבה טב.עית-בסידנית אד גדום טבעי-נסיובי לחרק הסבתידת ,כן מצאt-נבה טבעית-נסידנית אד גדרם טבעי-נסיובי ·לתזות המקרה ,שהיא פתיחה ,לפי בדקל.

לתרות החופש והוצרך ,הוצרך החפשי ,שאין נוקל ,כמד ורב הטבעיים ·רהטבענים,רמוזה נר.

תרות מקרה זר נולדה ,לפי נוקל ,על-ידי עם נבעו מדעת לגמרי.

ש'בטים בודדים ,החסרים עדיין כל צבע של השכלה רחיים על הצי,ד כאשו יקר

,זן -מ ק ו ה לפני:הם ,הם אברת התווה הזאת ,רעל ידם באה לעולם התפיסה ,שאיך
·שיטה קבועה במה·לן העולם ואיד הכוח

בכל

ההזיה,

תפיסה שנשאר לה זכר

.ב>שיטותיהם של המיטפיסיים ,המאמינים בחירות הרצון .דכאן בו-טוביה שואל :
ם~ -טבעיות הן צויכ·ה להיות טבעיות בכל ,ראי הקשר הטב.עי שקשו את המיטפיסיים,

בהצטרפו עם ההרגשה והדמיון ,יצר יצירות נצחיות לעם ,שאיד בהן אמנם ממראה-
מן השאיפה הדתית הגדולה.

lי

וזרזו ופונה א·ל ב דקל.

הבה בדקל ,המבקש ומוצא בכל סבה טבעית ,מצא סבה

הרא~,

·וכן שב בר-ט·רביה מזוכר לחברה ולעבודה אל זרן הדת והיצירה.

1

"זtרקת העולם ,החזקה הסבתית ,את החדק של החירות ,חירות האדם .הזבוח של
כ:ו-טדביה כמאמוד זה הוא בעיקר  -מה שטנעי מאד ואפייני מאד לד " ""-עם
'זtשקפת-הער·לם הפילוסופית הנוטה לקשו :הכל עם הטבע והסביבה הטבעית .הוא

·ואם אנד

עינים ,אבל יש בהן מהלן נפש גדולה ,מן השאיפה :הגן.ולה אל הכמוס והנעלם --

1

 -נדפם ב"העדלם" ,שנה ',ב

 -שבד מנסה בו-טוביה להכניס דון

-שחיד בזמן שאנשים בדשנן כבר בארץ ועסקן כבו בישרנו של עולם ,עם האנשים

העבר רשל נצחיות העתי,ד דברים שאיד כל "תמרנה" ל·הם" ,זולתי קול".

1

ראחדרנ•ם
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,ה:נבערים מדעת ,שחיו עדן על חציה עד כדי לקבל תדרה מפיהם ן

·י·יאים ,שדרקא בתקופות מארחורת ירתו ,שבני-אדם עסקו בהן בישרנו של עולם

·רחיו לא על-פי המקרה ,באר לידי מחשבות על חירות הוצרך ,איד זאת אלא שיש
כ;<אן קשר טבעי אחו ,זה הקשר הפנימי ביד חזקת-העולם ,החוקה הסבתית ,זניך
rזדקת החירות ,שבשעה שמתגברת הראשונה גם השביח מפרכסת לצאת .כי בשעה
שרוח·האדם מכיר את הסדר הסבתי ,השורר בחזיונות העולמיים ,באותה שעה עצמה
הוא מכיר גם את חירותו הפנימית ,את חירות רצונו זאת נח וצובר במלחמה עם
זrעולם החיצוני .כן היה בידן העתיקה ,רכן · -ועוד יותר מא~ו\בירן ה.עתיקה -

יהיה זה כיחודה העתיקה .שם ידען ,כי "יצר לב האדם רע מבערריו" ,וידען ,לפי
ה:סברת בר-טוביה ,גם על הש!כעת התנאים הכלכליים ויתר התנאים הטבעיים. ,ןבכל-
יזאת דברו הנביאים ,השכם דדנו ,ידהטיפד מוסר " :רחצן ,הזנו וכד"' ,ואחד מן
;התנאים חג-דולים אמר " :הכל צפוי ,והרשות נתרנה" ,דברים הנראים כסרתוים
 iה את זה בהשקפה ראשדנ·ה ,אבל בעצם אינם סותרים זה את זה ,אלא כאילו

מ;>חזקים זה את זה.

~·

·-1

ד
בד·טרנ•ח
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דאשרנ•ם

כן נסה בר-טר;גיה להכניס דרקא דרך החרק של הטבע ,דרך חרק העולם ,החו;ק

ר:דכr.רה שחרא בן-חדריך במעשיר ,הכרה היבדלה לפי דעתו של בדקל להשתנו:ת

·הזמן כאילו בטל את כל חרק החופש מפני החרק הדתי הזה.

וחרא כאילו נשתעבד

במצב טבעי אחר רבסביבה טבעית אחרת ,בא בר-סרביה ומטיל ספק גם באי-השנוי

~כרלר לחרק זה ,ויצירת החופש שלד פסקה ערד כמה שנים קזזם שנפסקו חייו.

שהלויד את הסבתירת לפי הו.שקפה זר והכניס ארתה ללב

ראם כן גם הי;א

האדם 1

זרן זר ,לבקש את חרק החירות 'רהרצרן על-יד חוק העולם והטבע ,רעל~
)"חרקה ע.רקרנר

:תר"ע( היא בתולדות ה חב ו ה ה דתית בישראל ,בתולדות החסידים הראשונים,

ולא זה בלב,ן אלא שנסה למצוא בזרן זר גגנ

:חברת הנזירים רהאיסיים ,ואף שאר סקירותיו בתרלן.ות הכתרת בימי הבית השני,

גם חרא נדפס·

·שפרסם א.חו-כן ,הולכות רסרבברת סקירה זן ,שהיא מעיד וה ב ק רזה ה פנימית,

חרקה"" ,החוקה ·והמקרה" רעדן(.

שהדפיס

באותה יתקרפה

איש הרררירץ ·רהקררבים לד ,חרא מנסה להגדיר את יסוד הרצון של האדמה לקיומ:ה.
בזרמה לחרק הוצרך באדם הפרטי ,חוק החירות ,הונמצא על-יד חרק העולם והטב:ע
לעל-ידיר ,ובלחם עמד ,ואף כאן

-

אר כאן ביותר

-

שאם

"חרקה עוקרת חוקה".

לא כן מזוע לא קבלו היהודים את הדת הנוצרית בהירתם מוקפים מכל צד

ברצרי.ם1

דבש בתם על אדמתם ,ומזרע לא קבלו את דת המרחמז בשבתם ,על אדמת המרחמזים ן·
איד זאת אלא שהוצרך הפנימי של האדמה ,הורצון אל החירות מן השעבר,ן הוא.
הנלחם לה זהמנה ארתה ודוחף ארתה מבפנים ראמו

לה :

אל תנבעי !

טבעי חרא לבר-טרניה ,הבא לחזקת הרצון זרן חרקת העולם ,שחרא מבסי:ז

לתרות הגזע רבעירתיזו·

להגדיר רצדן זה של האדמה ·כרצון הזם ש ל ה גז ע -
הקדיש בר-טוביה כמה מאמרים  -רהרא מביא לראיה את הפסוק "כי הזם הו:א
הנפש" ; אבל גם זה טבעי לבר-טרביה ,שחרא מוציא מיד את המקרא מידי פשרטר·
דזררש אותר כאילו ה ב פ ש ע ·י ש ה א ת ה ז ם,

רלא הזם את הונפש.

לד יסדו רוחני גמור ,שנעשה לרוח ה ז ת ,היינו -

רכן

ירצ (1

לרוח זה הוחזק בירתו מן·

והסביבה.

•ראם רוח זה חרא השליט והוא המכריע1 ,חוי אין עוז ערן לכאדרה למעשירת
ו

ו

1

ו li

:גמצאות בדלן נאותר השטח המזבח בין והחברה רבין הדת ; יש מהן הקרובות לצד
·זה דיש מהן הקורנות ·לצד אחר ,דורבן מוטלות באמצע ,כמאמריו הפילוסופיים
ה..שלמה בירתו שלד ב"ספו הנזירים" )"ספו והנזירים" ,הרצאת "ספררת" ,דושה

מעיד בסיס להשקפה לארמית .כמאמור "ע·ל העבר רעל העתיד" -
ב"הערלם" ,שבה ',ב  -שבכתב כבקדרת להשקפת בעלי ההשכלה החדשן" כש"י

ו:

סקירותיו ההיסטוריות המיוחדות

של

בו-סרביה,

שאינן

מעטרת .אף הן

אם האדם האחרון יכיר ארתה?"

דייר ,המשיך בר-טרבי:ה בכמה מאמרים

הטבע

א:ל המצדדת והמעשים הדתיים ,שבר-טוביה נתן גם להם ערן מיוח.ד

דtהפרבליציסטיים ,מתג.וזרות ביד הקצרות ,ואיד זה מקרה ברואי שהסקירה ההיסטורית

יגיד  -שואל בר-סרביה -

1

זעל-יזיה ,על-ידי חוקת עולם זן ,החיצונית ,אבר כאילו מתקרבים אל ה חרק הדתי,
ערן זה נעשה חשוב יותר בעיניו של בו-טרביה בהמשך הזמן ,ובהמשך

"איבה אלא קטיגרריה היסטורית ,אשר האדם הקדמון ·לא הכיר ארתה ,זמי יזע רמי·

יי

ראחדרנ•ם

הסבתי ,את החרק של הוצרך ·רהחרפש ,חרק חירות האדם ,שחרא גם החרק ה דתי· דא;ם
אתה מטיל ספק בחרק הפנימי הזה ,המיוסד על ההכרה החפשית של האדם ,עלי

של ההכרה הסבתית לפי אותה הדעה עצמה .כי הן לפי ארתה הדעה יש סבה .ג:ם
לסבתירת ,והיא סדר-עולם יזרע ,של עבודת-אדמה  :סדר של זריעה ,צמיחה דביכרר"

i
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של היהדות :

ליצירת טנע .דתי וסביבה דתית על-ידי המצדדת

המעשיות 1

אזלם

כאן כאילו באה שוב חרקת העולם החיצונית ועוקרת את החוקה הדתית ,רפ.בימית

A

ה:מרכזית ,שלהן.

הכל סובב והלן על סביבותיה של נקודה מרכזית זר ,נקודת

;.החברה הדתית. ,שדומה כי חיתה גם מרכז ,יסוד ועיקר ,כבפשר של בו-טוביה.
אייד,

תוצ"ג.

ראשרנים

 07נ.

ראחררנים

מהפכים הם את העולם

זנו '.הם נאים לגאול את !העולם קודם שגאלו את עצמם.
:ז.ולז נוזח ·פיהם דודאים הם את עצמם נחי·ל החלץו של המהפכה העולמית ,זמלאים
זן:ם "חרסים בשברים ,שגם זבוב אין ננחם להבריח מן

י· .n

·:.זגנזרים של מבדלי מן  nס נ"ספד הקנצבים ,n
:ב.טלית ותפילין ומסייעים ל "יןים ידי עשיך ,n

ברבר

מאמר ראשון

ממספרינו הצעירים בנדל ברבר בזה ,שהוא יורד ,עמוק-עמוק לתוך תהדפ
חייבו וממודד את התהום בעיניו .נ·ל קסם איבר אלא שוא בעיניו ולא יקסום לו"

·מחדור גם מנעד לצעיפים יפים ומבריקים .הוא מתיחד עם הצער .ולא ירפה ממנו".

ושאלתו היא שאלת כל השאלות" .ההזיה והחדלון הם הקוטב הראשי בספרדיי~-
להיות או לחדול!" .ועל-כן הטפוס השלם ניותר נספוריו הוא אוריאל דזידונסקי
 נ"מסנינ ·לנקודה" - ,זז הנפש השלוה והעמוקה ,שעביו לה רק עם א ז תרה דב ו ·והחפצה לדעת הכל "נעצם הדבר"· .וחביב הוא גבור ז:ה על יוצרו ,עד··

כי הולן הוא ונשבה נספודיו נשמות ובאופנים שונים )דק נ"נחורף" ,שבוצר לפני·

"מסביב לנקודה" ,גם שמד עלי·ו(.
בעיקרה מסכת בתרח.

המסכת שלד הי:א:

הוא נונה עולמות כדי להחריבם ,נדי לבקר נהם ,בלי הר:ף

כדי ·לנקרם ולעקרם .יש נו צד דמיון ל דו סט ויי ב סקי ,שיצירותיו השפיעו·
הונה על נרבד.

לנושאי ספוריו לקח לד ברבר לרוב לא את האבות ,אלא את הבנים  -לרז
משום שאיבד יודע את אורח חייהם של האבות ·ומשדם שאיבר משתתף נצעד חיי:הם:

:והזיתם ,זאדרנה ,שלימות ציורית יש למצוא יותר אצל ברבר כשהוא נותן לפנינו·
עכןן #•n
טפוסים מעין הבדיל ,שלום-גציל ,ד' נרון ,וכל אותם שמוצאם "מעמק
·מנפייארמנים ,האבר.מזונים ·והחיימוניצים

שלו ;

אזלם הם ,משום שהם כנד נקז~·

נקום ונקר .כבימין השלישי ,מנחם מבדיל

·וצייר אינם שוב נקום דעשה ,היינו -
מיהופיץ וכר' היו .ברשאי הסטירה בשביל בבי ד·ורם של מנדלי מו"ס ושל ש·לום-

עליכם ; אולם עכשיו ,כשהם כנד ירדו נמעט מעל נמת זזי-חיים ,איד עוד לדיין·
עמהם .ולא אתם מדיין נרבד ,אלא עם :דחיימזניצים והחנרשטייבים ,שנובר רואדד

אותם כביניהם של אותו כבימין ואותו מבחם מבדיל מהתחום היהודי ,אף ני רחוקי:ם

ו

י'

.ו'

1

יי)

11

הנותל ,n

העומדים ביזם קיץ יפה מעךטרים

להוציא את העגלה מן הנצה ששקעה

 :r.ה

הקז היסודי כבפשר של נדבר הוא זה של ה ב ק ו ו ת.

זרמים הם לאותך

·הם לכאורה מיהודים ומיהד·ות ".אף הם ,החיימוניצים והחדנשטייבים ,רואי:ם
חלומות באספמי·ה ואינם דואים את העונדות הממשיות שבחייבו ,אותן המספרות.,
כלשובו של ברבד" ,על מנוסות שאיד דוגמתן ,ועל שעדים בעולים· ,ועל מצ·ול·ות-ים"'

-

על-ידי גניחותיהם התנופות ".ואף הפייארמבים זהאנדמזובים ,נשר מנשור

זנפש מבפשר "של ברבר ,המתעמקים נדברים ומנקרים ומבקרים

 -אף הם לא זכר

ב::עיביז ,אף אותם הוא ודאה כממעטים נח-החיים וכמקטינים את זמרת החיים.

אף

ה;:ם כבים הם לשלזם-גצילים שברחוב-היהודים ,שהם בורחים לנאזד:ה מפניהם".

דרנו של ברבר נגנזריו אלה הוא כדרכו של ·מבדלי מו"ס נגנורי·י הוא ,שחיו
ב::דרור ונזמנו .מה מנדלי נאי·לו שוכנים בלנו שבי מנדלים ונשעה שאחד טרוד
:rעסקיך ,נולו הזמה ורועש ועושה מקבה וקניו או מסחר של חליפים בניצים· שלא
נ·::לודו ,עומד השני וסוטר לו על חטמו ,מראה לו נאגדלו ולוחש באזנו מיני דרשות

מושרגזת ופלפולים ארוכים ,שפיר.דש נולם הוא

פשוט :

"שוטה שבעולם ,מה אתה

:ערשה  1אלחים עשה את האדם ואת העולם ישר· ,ואתה מבקש חשבונות רבים " 1
~ף ברבר כן נגנזריו הוא .הוא עד מד כ ו ל ו ב ת ח ·ו ם ה ג בודים ש ל ו,

-

~תפלפל חרא עם אנשי-הפלפול ומחטט יחד עם אנשי החיטוט.

הבתרח החריף

ש-להם הוא גם חבתוח החריף שלן ,דדן הנקרות שלו ב ב פ שם.

שלא נדובר של מבדלי הוא ,שאיד ברבר מסיח דעת כלל מגנוריז ,ואיד חוא
~דואה לא שמים ולא שדרת .ונו' ,אלא את יצרדיר ש·ל אלחים על פני האדמה ,שחם
.ב:בי-אדם אומללים ,הרעים :והטונים גם יח.ד .ההשתתפות הונה ,שנדבר משתתף
ב:.חיי יצרדיר אלח ,היא שמוציאה אותר מתון עולמו של אלהים.

איד הווא עומד

·על גנררין ,אלא כמעט שהוא בגרר אחריהם ,אפילו אחרי אלה שהוא מתיחס

:אליהם כש ליל ה ג מ יו ה י ב אי ב ה.

חרא אינו עוזב גם אותם ,ועזוב יעזוב

עמהם .סולידריות זר עם האדם היא היא שגרמה נרדאי ,שנובר איבר דזאה :סביבה

 K:חדת לבבי-האדם שלן ,חוץ מסביבת האדם .כשאתה קרוא את נרבד יש שבראה

·לך כי נבר המאודות נרקיע-השמים ,ואיד כל ארו רכל חדרה על פני האדמה ,רבשאד
לע -פני האדמה דק האדם עם צעדו ,צער עולם ,רעם יסרריו ,יסודי עולם".
אף ציוריו

נרבד הוא מהמעטים ניד מספרינו ,הכותבים ספורים גדולים.
זrם וחנים .דדנו לפרט .דומה ,שקשה לו לדתו אף על פרט מחיי גנוריו ,שהוא
:במשך אחריהם ,ויש שהוא גם מאדיו יותר מדי נפרט.ים .אולם שיחת גנודין,

ה>דיאלוג שלו החי נספ;דיו  -נמעט שלא הגי.ע אליו עד נח שום סופד אצלנו.
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התפיסה שלו ,שנה הוא תופס את החיים ,היא ג כ וי ת מ א.ד
דנוקבא של האמנים ,י·וצרי היופי מעולם.

ההילוך האמנותי היפה

עידון.

-

הרון והפי.נוק ,הגרציה זהגמישות"

נברנו איד כלום ממזות אמנים אלה .איד נו אף סימן ש'ל'

אולם עד כמה יש נו מנח התפיסה ומחריפות התפיסה !

שלו הוא חריף וחד מא.ד

ה"עמק" שבעיר היהודית ואת צער ההזיה של
בעמק ביד ביום רביד בלילה.

שרבניו :

כן הוא מתאר ,למשל ,א:.ת
"",ושתיקת שממון אלמ:ת

שנת גסיסה ,שנת דאגה ורעבון ,ישנים

שרבניו-צלליו•.

כשפתים נובלות ופתוחות ובלי כל חלומות וחזיונות-ליל .איד כ מ ה ל חיות~

דממה" )"מן הזוית"(.

אר פירושה ·של "גלות" בתפיסת שכלו

הנער בספרור של נרנו" :הגלות!"

חשכת-ברר

הדמיה

ומלאה

-

ונפשו
אימה".

-

שר

חשכת:

חנותה זר של אמי בנשף ,כשמכבים את הנר והתריס מוגף ".חשכה בלי קרן אור·
מטושטש ".חשכה בצחת(. "".םש)

אף גברריר של ברבר מבליטים נשמת-צער זר~.

נשמת הצער של גלות קשה ז.ן ,שאינה פוסקת בשרם מקרם ,שאיד בריחה ממנה.
ואיד מפלט ממנה.

ומכאן הנהיה הבלתי-פוסקת לעזוב את ,עמק הבכא ,כלות-הנפרע

הגדולה לגאולה .רפדות ,גאולה רפדות מכל מקרם ,הממלאת אף היא את כ·ל יצירותיו
של ברבר ,כלות-נפש המלאה פסימיות רבה ,ומראה מיוחד ,.,ךל מראה של אש·

i

שחררה

-

האש השחורה שאבר מוצאים הרבה בתורת-הסוד העברית,

·מבפנים אף כי אינה מאירה".
תרם"ח-תרע"א.

י· .n

אף השרטוט~

ויודע הוא להבליט דברים שאיד בליטה להם ,יודע הוי:א

לגלות את נ ש·מ ת הצע ו ולהבליטה הבלטה מיוחדת.

-

איד נו כל.רם מפלג:גt

-

המחממ:.ת

מאמר

ברבר
שני

דרך "מצרף" גדול .וארון אבר עוברים .ישימון .חדרים .תהו ובהר וחרשך.
באים אנחנו אל תוך עמק גדול ,א·ל "עמק עכור" ,דוגלי נד טובעות בכרץ .א ו ל ם
מ ת דו ה כ צ ה א ב ד ע ד ל י ם ב ה ו .אבד מתמרקים על-ידי יסדרים ,על-ידי ראיה
1

וקבלה שלמה ,על-ידי חרטה ,דמיצרפים ·ומתרוממים לאט לאט .ההר ,כהר ה"מצרף"
הידוע ,מלא "חצאיים" ,מלא וצרבות שנדרים ,מאריים כלתי-שלמים ,אנשים שוהים,
תזעים ,ברפים ,עצלים ,אנשים שלא שבד בתשובה שלמה עד רגע אחד לפני מיתתם,

אנשים שחיו כל ימיהם בשקר ,כרמאות עצמית ,בצבי.ערת ,אנשים שכסד על מחשכות
לנם ועטפו טלית של קדושה שאדלה ,אנשים שלבשר תמיד גאות ולא חפצו להרזות
בפחיתותם ,וכל אלה שאש ~הקודש לא צרפה את לבבם .אולם גם אש זד בוערת
שם למעלה ,אש תמיד תרקה לא תכנה.

ירמיה פי י או מן ,גבור הרומן הראשון של נרנו" ,נחרוף" ,נוקט בנפשו
על דבר אחה שאיבד גברו• הוא מגרד כנפשו נבל נח ומוציא משם כל חלאה ,כל
רפיון ,כל אי-שלמדת .הוא מעמיד לזיז את עצמו ·לפני עצמ·ד  :ה י ש ו שי ת
ל אדם ל ח יד ת ב ל י ג בד ו ת  -ה נפש ,בלי שלמדת ? ונאמרו גבורת-הנפש הוא
שדב ננהל ,נרתע  :האין כאז צניעות ,ומאדת מצדד  -היש גבורה .של נפש ?
הכדאי ·ויבדל אדם ליחידת גבור ?

פייארמן עדשה לד פנקס של נייר והוא ודשם בד רשימות ושרטוטים מחייו.
הוא כותב בחשאי ,בשקט" ,נעז עצמו" .כותב הוא הכל ,איבד מכחד דבר .הוא

ו '

ן
ו

1

מביט לפני ולפנים של חייו וחיי הסכינה ,תופס את הכל תפיסה קרה דחותן הכל

באיזמל חידתו ח.ד מראה הוא לכאורה ,שאיד גבורה ,שיש רק עדני ,דלות ,רפיון,

ו

פקחות אי-טבעית ,התחכמות וכדומה  -ובכל-זאת סימני ג.נדרה מנצנצים ועולים

1:

i

; ·1

·מא·ליהם· ,גודלים ומנצנצים על-ידי אי-ההשלמה ,חוסר-ההסתגלות וההתמרמרות
כשהדבר מגיע לידי הסתגלות ,התמרמרות המתגלה כאן כיחוד נזמרת אותה התפיסה
הקרה ,ארתה הבקרות המנתחת ,זד שאינה נותנת כשדם או.פן לרמות את עצמה.
להאחז פעם ו.להתבדות .יש כאן ג ב ד ו ה ש ל א מ ת .אולם אף  .גבורה אחותי"
אלמנטרית יותר ופשוטה יותר ,מתגלית כאן .אף היא מבצבצת רעולה מתון אותם

הסכסוכים הונים ,שבהם נמצאה נפשר של פייארמן .הנה' בספרד לנד על הרשת,
שבה נצדרה נפשר י ערד בימי-הנעורים ,רושם פייארמן בפנקסו " :רוחי המסוכסך

~----------------\~--~---
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ראשונים

ח .ברבר

איזה דבר ,השתתף בלא יודעים נצרת העולם הרע ,העובר,
נקש ,שאף ,חכה ל
מחכה למשיח ולגאולה .ידעתי שהחיים הם כמלחמה אר.וכה ,ש·הם
המלא חבל וה
ושינה למקורם וכר'; גם אלחים חיו לי ,אלחים בורר ומבורר,
דורשים תקרן ,צרוף
נקשתי,

שהיה לי עמו חשבונות ין.רעים ,דברים ידועים
ים"".

-

ואני נקשתיהו .חיים

חיים ואלח

הם משאירים נזכרוננו רושם עמוק.

ברבר בספררו ·הגדול הראשון הוא כברש מא,ן מצומצם הוא ונתון
הפתוס של ברבר נזהר כאן מא.ד מתגל ה כאן נברבר בעיקר המסתכל:
צרים.
בתוך גנרלים תבונן בחיים והמנתח אותם בתרח חד וחריף .מתגלה לפנינו קררם
האדם הוראה •ומ
חרא
1

ב ו ב ו הא מ ן .הפתוס ,עד כמה שישנו פה ,הוא כרל·ר מוסרי .ירא
כל
·נוטה הוא הרבה לצמצם הכל,
את הצניעות ·ואת הזיוף.

פייארמן ,מאד את השקר,
לרוח הגבורה שלו ·להתעורר .אולם הוא בי קט ב ב פשו
לתת גם
ל.הקטין ,לבלי שא י ב י גב ו ו .ווויו הוא פה ,נספר זה ,כי .נקרן הוא ,מחטט הוא
ב לי ה ו ף,
וערלה מאלי·י בלי בתרח

יותר מדי ,כי "אינ•ר מניח כל ~הרגשה חולפת ,כל הרהרו קל
מתאונן הוא ,כי א כ ז וי ת היא נקרנדתן ,כי היא מריקה את
ברקב עד התהום",
הפנימית

הנקודה

.\:

1

··\'

!' l:

הןא נראה קר ושטרח כןלן,

מכוסה כןלן מעין קר ןס דק של כפזר,
"נחרוף"
אחת יש לדרמת-החרוף  :ה~יא כולה
נמשן עד איו סוף" .תכונה מיוחדת
נמשן,
כזאת אומר על דרמה זן ,החשאית
יברא" .המשך ,המשך ,ורק חמשן"".
המשך
גדולה מעל פני השטח ,התנשאות
שכת ,הגנרר נעצמו .אין כאן קפיצה
והנמ
ממות הם פה רק אלה ,שנהם מרגיש
ממרת עליו .רגעי ~ההתנשאות וההתרו
דהתרר
הוא מרגיש אז ,שחרא הולן ונבלע נתרך
גנזר ,שהוא צו יו להתנשא ולהתרומם.
ה
נורא שמסביב לו .מנסה הוא אז גם
השטוח לפניו ,נשקע נתזן הקרח ה
השטח
וחפץ למגרה .ולשברה .אבל על-ידי כך
וציא את ידו ~החזקה מתוך שכנת-הכפור
לה
חיזה והוא כאילו נשקע עוד יותר.
הוא נעשה ·לחסר כל א

מיד הוא מתבטל ,נעשה תחוח זמגדנב.
כל מקדם שהוא נותן בז עינו החדה

על רגשרתי ,על נשימתי ! לני עולה על כל גדותיו ".מה לי
·מה אשמח
מא,ן מורכב ועולה על כל בתרח"· .מה לי ,ן"לחלפי שחיטה"'!
מנתחים'! הכל עשיר
את היפה ,את הטהור ,את הנשגב ,את העוז ,את הצדק ".אני
אני אוהב את הטוב ,ער ".אני נעלה על כל אלה ההבלים" .אבי חש חיים חדשים
הצ
שואף" .אני חניך החומר ל·הם" .אני נושא את עיני" .רוח הגבורה מתעוררת
ואחרים  -וני צפון

דחותו :
אבל אז

ןהריקנירת שמסביב ךאינו מוצא לך
נתרן העפר הרן ,בתרן rהשממרן
הןא טובע

מוצא" .שבעים מעלות של קרח".

מדרגה אחר מדרגה".

עז שלטת ברומן השני של נרנו.
רוח אחרת של חורף

דאבי מטפס ויור.ד""
החורף של "מסביב

אבל הקדר

גם כאן שליט מראש רעד סוף הקדר.
לנקודה" חרא חרוף אחר לגמרי.
רודת ובה ,מלא תנדע·ה .כאן התגלה צד
הוא רק נחרץ .בפנים הכל מלא התער

יבה ,תופס אותה ·תפיסה חזקה ונמוצה
אפיר של נרנו .לא זה שרואה את הסב
אחר נ
בפניה ,אלא ·זה ש ב ל חם בסביבה,
עד שחרא כמעט מתאחד עמה ומתבטל
כל-כן,

ורף" ה גב יו כ אן אי ב בי ה אמן.
"בח

-

הגנרר חרא כאן האמן

נתרן השכנה הוקפואה ,מקדח בה
ותב ,הוראה והרושם ,והוא חרתן
נעצמו ,הכ

היום תזרח השמש ,ולא אותה של נוקר חורף ,אשר פני אשה צ,עירה
כתוב לאמור" :
כלנה

נספר הוא כותב מכתב גלוי לדרידרנסקי

דרידונסקי

הביט בה .אור רחום מסביב· .ואני אוהב את החיים .הרי ,אחי ,מה אוהב את
ל
ולסכינים

!

לנקודה".

*

ארתה ממהלכה ,מדוכה ,מנתיבתה.

אלא שמש קיץ עזה ,גדולה ,נרצצת .ועיני האדם לא תו
רפויה ·וחורת לה,
החיים,

1

המנתח ,הזועם ,הנמשך לבלי סוף.
נפייארמן כלפי ר.ךח החרוף הקר,

עוד מעס

חפץ ,רצון ,פעולה ,החורף של "מסביב
ויברא חרוף אחר ,מלא התעוררות ,מלא

שקן ,ממלאה אותר ריקניות .היא ,הנקובות הזאת ,המתיקה את
אותה מערכה ,המניאה ארתה לידי עדני ,לידי דל.דת .בפרק
שבנפשו ,היא והשוללת
זה ,שאת

שלפני האחרון
תכל ,המנתח ,הנאנק ,נלחם ברבר כל ימי חייו  -ונר
ר·דחן ,רוח המתבונן ,המס

ו

ואחרונים

r

אותם הודברים ,שלולא מסגרתם הפשוטה ,הכנ·רשה ,המעידה כולה ע.ל
סמוך ל דקה ,רוח של נגררת ,היה אפשר לראותם כהמשך להמית הלב
רוח של נקורת חפני ,גנררו של פי י א ו ב ו ג ,סמוך לאותם הדברים אנו
צעיר
והרוח של ה ספור של גנורנו ,של פייארמן ,על-דבר ענוייר נימי ילדותו "על
ה
·מוצאים גם את )שנתי צבי( ועל שלא עלה הדבר" .גם אלה הדברים פשוטים
ודח"
הרת "הצבי המ
רק דרך אגב ,בלשון קרירה קצת ויבשר" ואולי דוקא משו~ כך
הם ,מסופרים כאילו

Ul
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לריב ,מבליג ומתגנו עליה וחפץ להטות
נלחם עמה לחיים רל.מןת ,קרוא ארתה תמיד
ש ל ו .חרא אינו נותן להתיק את
כאן נרנו חדלן וסובב מסביב לנקודה
שמאל ונאחז בה בכל נח .לערמת
מנה .נלחם הוא .עליה עם ימין ועם
עצמו מ

רואה כאן את הגבדר ,ודאה אותר
האמן

אחו1 .הגברר חרא כאן גברו ,אדם נלחם ,עומד ע.ל
בכל תנועותיו דהעדידתיך ,אבל הוא
נפשר.

עולם שלם הוא חפץ להכריע במעשיר.

שקול הוא כנגד עולם נולד.

שיות ה גב יו ה .היא כדלה עליה ממדרגה "
שירת "מסביב לנקודה" היא
לשניה .כדלה היא מלחמה בסביבה ,ב קיו ש ל
למדרגה ,התרוממות ממעלה אחת

ה סביב ה ,כשממון ,ברפיון.

הזזהר לחי-עולמים!" ".זמו-דבקות זה של
"הזיד ·ד

בראשית הספדו .הפתוס שבברבר התגלה
"חסידים" ערלה על לבד של אברמזדן עוד

·;ו
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בספור זה במרה שלא התגלה אלא ביצירות מעטות שלו .הפתוס הזה איבנו חיצובי.

אין בו כלום מזה השליט לפעמים בחלל .הריק .הוא מושך אחריו כמו בזרוע-נח ,מלהיב

הוא תחתיו .יש שהגבור נעשה כאן אף שליט בסביבה ,ובכל אופן אין הוא בכנע
מפניה .הוא הגבור תמיד .יחבל מסתובב כאן מסביב לו .ועל-כן ב ספו ו זה
אין ש טח .הכל מתגבש כאן ,מתבלט ,מתרומם וחובה כמו בתוך מצודתו .חבל

כאלו ערוך כאן למלחמה.

הרבה מן הנפש.דת. ,העוברות לפנינו ב"בחורף" ,בעשות פח קבועות ,מקבלות
צורה קבועה ,בבלטות יומתבלט·ות ויוצאות מתוך השטח השטוח של הסביבה. ,הבולע
אותן· .הך מתיחדות פה לעצמך ומקבלות פרצוף פנים לעצמן .יוצא כאך חיימן-

ביץ  -כאך שמו חברשטיך - ,יוצא כאן שביסו וכל בני החבריא ,אינטליגנטים

·הדלכי·בטל ,בבי "בעלי בתים" יהודים ,המתפלפלים להבאתם ומדברים גבוהה גבהוה
על תקרך העול·ם .יוצאים ומסתמנים כאך יפה פני העלמה המשכלת ,זו שהיא ·תמיד
על צדם של בבי החבריא ,אלה המדברים כל-כך יפה ,מדברים ואינם עושים.
חולבים ·ו·מסתמבים פה בבהירות יתר.ה גם פני "המשכילים" .העברים ,המורים,

העסקנים של בית-העקר חציוני ,הסופר העברי מהדור הישן~ .ולכל לראש הולך
ומסתמך פח יחטפוס המלא .והשלם של אוריאל דוידובסקי ,חרא שגם ב"בחורף" אין
ברבר יכול להבליע אותו בתוך יתר בני החבורה האינטליגנטית .אבל שם הוא
בראה בכל-זאת כחלק מאותו שטח שטוח וקר .אלום כאן הוא הולך ומזדקף בכל

קומתו .הוא נפרש כ·ולו מן הסביבה ותופס לו מקום מיוחד לעצמו .פניו חם פה,
בתוך הסביבה היהודית הקטנה ,העסקנית ·והזחלנית" ,כפני איזה חדוי קך.מןך",
כמו שא·ומר עליו ברבר .חרא ,בעל ה"חסתכלות השלוח ·והקשח ,החודרת בטבע
הדברים ~ומתהלכת בתעלו·מותיה בבת-אחת" ,הוא ,המתבונן עד הסוף· ,הרואה סוף
מעשה במחשבה ·תחלה ,הוא שהיה פה למכשול הגורל ביותר על דרכו של אברמזון
הגב·רר ,המלא כולו .התעוררות של פעולה .מפניו כאיל.ו הוא חת תמיד .הוא חת
תמיד מפני מבטו הח,ד ·מפני הסתכלותו .הנוקבת '!יורדת .איש הפתוס ,בעל הרצון,
שבברבר כאיל·ו ירא תמיד מפני האמן שבן ,ח ו ו א ה שבן ,המסתכל ומתבונן ותופס

עד .הסוף".

חטפוס של דוידובסקי ,זה שחרא אמך וחושב בבת-אחת ,משורר והוזה,

מ טפי סי קן ,חספוס חזה התעלה כאן ובעשה אף חרא לטפוס ראשי .חרא
אדברמזון. ,הגבור הראשי בספר ,הם מעין זה לעומת זה .איזה דבר מושך אותם,

את ה<אחד אל חשבי .יי·מה שבא זה וממלא את זה .שניהם הם המסמנים בבהירות
יתרה שבי צדדים של ההזיה ,את הראיה ·והפעולה ,ההבנה •.ההשגה דהעשיה· ,ושניהם
תופסים כאן זה בזה יו·הם זה ביחס לזה בבחינת "עזר שכבגדו" .דומה שאברמזון
1.
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u
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גם מבליג פח על טבע זה של דוידובסקי שנמצא גם בן ,אומר לכל הפחות ,להבליג

מכאך ·הפתוס המגיע לפעמים לידי פתטיות שבספר  iח.

·על :האמן המסתכל שבו.

כי יש כאך אצל ברבר הבלגה על חלק מעצמו,

מעצמיותו 1

יש כאן מן הפסיחה על

פני •תהומות שבנפש ,ועל-כן יש כאך גם מן המחול הפראי ,ואף האכסטטי,
·מלא יזזשכרןד.

*

ב"מסביב לנקודה"
:הא·מן מ ת ·ו כ ו.

-

הנקודה האמצעית של יצירת ברבר.

הוא שופע כאן מפנימיות פנימיותו .שופע עוובר על גדותיו.

עומד ·הוא פח על נפשו ,ונלחם על הנקודה המרכזית שבה
הiמשטיבים

כאך התגלה

וה~קטריגים,

גם

:את כל והגזרים שעל זוכר.

עם

המשטין ·והמקטרג

שבקרבו.

-

בלחם עם כל

שובר

הוא

כאן

א ין כ אן הס ביב ה ה ח י צ רב י ת ,סביבה שחרא

ה:וטל בה על-פי צו הגורל או ההשגחה .הסביבה היא כאן כדלה סביבה שלו -
הסביבה של נפשן ,שבה היא ,מוצאת את חיותה.
שאיפרת 1

סביבה זר ספוגה היא כולה

יש בה מנטיות של האדם לאיזו דרכים.

שתי דרכים לפני אברמזון הגבור בבראו ערד בראשית והספור לעיר-הפלך א.

?".ןאל"  -שאל פתאום את עצמ.ן ,כשהפסיק את הלוכד באמצע חדרך ·ועמד -
לבית מבשה קצמך "?".

rזתבד של קצמן ,וכד.דמה.

שם חוה ,ירה איסקדבבה .ושם כל בבי החבורה ,חברשטין,
"אבל אם אסדר אל הבית .הזח .הרי יקשה עלי אחר-כך

לעזבן ,א·ד·מר אברמזדן ·לנפשן ,דאבי זקוק למעון מיוח.ד  !"..יש לאברמזון בטיח חזקה
לחברתיות ,להועיל לאחרים ,למעט בעולם את הוצער ,כמו שחרא קורא לזה לפעמים

ב.לשונו ·המי·וחדה ,החסיד·רתית .אבל הוא זקוק בכל-זאת למעדן מיוח.ד ..
א:ל אוריאל דוידובסקי ,זה הצד האחר ,ה ע י ל אי ,המושך אף הוא.

ילך אפוא
"אמנם.

ללכת גם אל אוריאל דוידובסקי לא טוב ".הכנסת אורחים קשה עליו ...אוריאל".
א:מנם ,לינת לילה אחד" .מחו אמצא לי "משכן" ·ושכבתי בתוכו.

אין דבר.

א:ל דוידובסקי "!
אבומז.ון נוטה יותר ל·לכת אל דדידובסקי.

זבדשן יותר.

הצד העילאי ,אי  -התכליתי,

הוא הולן אליו והולן גם הרבה בדרכיו ,מבטל הדא את כל בבי

זזחבררה בשביל אוריאל ,מבטל אותם בנח הדומה לכחד של אוריאל ,נכח ואיתר
ה:אמיצה ,החריפה ,היורדת לתוך תוכם של דברים.

אבל כשהוא בא לבית אוריאל

הזבה "נוצב-הודח של האיש הזה בא .ומטפח על כל הגיל.ה והדחרה שבנפשו".

:זוא איבד משלים גם עם אוריאל.

נפשו סולדת ·מפני ו.דממות זו ,שאיבה צריכה

כ:בר להתרומם ,שאיבה יודעת עוד את העליה ,את ההתעלות .לד יש חפץ רב
·במלחמה ,בהתאבקות .נפשו מלאה כלוה פעולה· ,מעשה .הוא פועל ועדשה,

1 ,.-.-
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למרות כל ידיעתו שאין מקרם ·למעשה ,אין דרך ,אין התפשטות.

המעשה בא רנ·רבע מבפנים ,הוא נעשה אי-תכליתי ,מקבל את הצורה הנשגבת

של מ חש בת אוריאל השלמה ,הנצחית .חרא ,המעש.ה ,נעשה כאן לנצחי ,ואף הרוז
מבקש לו את הנצחיות.

הוא ,המעשה· ,מ 1ר כוח כאן לחיות.

ההכרח שבר הוא ההכרח חפנימי

4

הנפשי .אין הבדל כלל ,אם הרא מוצא לד התפשטות מחוץ· .לא חשוב כאן אם ירz,ן
לאברמזדן חברים מקשי בים.

מה שדרידרבסקי חדא ב מ ח ש ב ח ,היחיד ·הברדד

בעולמו העליון: ,המוחלט ,זאת הוא אברמזדן במעשה.

גם המעשה נעשה כאן

מ י ח ל ט:
אברמזדן הוא סופר עברי .נתזן ארתח סביבה אינטליגנטית ,הנזדנח כדלת
הוא מ י כ ו ח להיות.

,מחכמת הגדיים ,הוא הסופר העברי.

הוא שם בבחינת "ואעשה אותן לגדי גדול".

יחידי הוא שם בסביבה זד וסביבה אחרת איד לד.

עם ד.דד בן ישי איש שינדלינסקי.,

הסרפד העבריי מחד·ור .הישן ,זח שהיה לד עדר "קהל" ומחובר חדא עוד לקהל.

לפחות לקהל הציונים המועטים שבעיר ,חצאי-המשכילים ושרידי ה"משכי·לים".,
עם חברו זה לעט ,אין לד ,כל קשר של אמת.

יחידי חרא ,בודד הןא ,גם נתזך

החברה חישבה וגם בזד החדשה ,בודד הוא גם ברצדנר האבסדלרטי ,הידבק נדלו

מבפנים· ,מ ע ר מ ק חדדר,ןת ,וכמעט דבר אין

לד

עם

החוץ

-

עם

התפשטות

הדברים בחוץ.

כשאברמזדן בא לבית דרידרבסקי בשעה מאדחרה בלילה והלז נמצא נדלו
מעבר ההוא ,שותק כול.ו שתיקה ממושכה ,דומיה קרח 'ודוממת של אפיסת כל

הסערות וכל האילדזיות ,אז מספר לד אברמז·דן על ·מאמור העברי שהדפיס ב"התחיה"
על-אדוות "השפעת החסידות על זרמי ספר·רתנר החדשה" רבו :בחגרי שפתיר ש'ל
דוידובסקי התרוצץ אז קורטוב של הצטחקות ,מספר לנר המספר" ,טשטוש כל שחרא,
שעין אברמזרן לא שלטח בו" ,אבל לדא גם שלטה בן ,לא היה אברמז,רן נרתע
לאחדו.

הוא היה ממלא את משלחתך ,יעז כי זר היא מ ש ל חתר.
הפרקים על-דבר התעוררות הסופר בלבו של אברמזדן הם פרקים נעלים·

בספר זח דבספררתנו כדלה.

"הוא כתב ,וזמזום משדנה ,אצילי ,שרקק בקרבו.

ככל אשר הוסיף לשקוע בשרטוטי כתביו ,כן התנדף מתרכז ·מדדה הניגוד שנש'א

זנדכרח חרא לח·ידת ,ןלהעלרת את החיים

ואחרונים
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ידלדא גם על-ידי הדי.תן ,על-ידי קידמו

ב.לב.ד ה:וא היחיד הבא נכח הצבור ,שאינו צויד בעצם לצב·רר.

הריקנות שמסביב

א.ינה בולעת אותו ,וכאילו אין נכחה להשפיע עליז .יואדרבה ,יש שהיא המעוררת
.אותר לעמוד בקשרי מלחמה ,להלחם עד נטף-חרם חאחר·רן ,לעמיוד על המשמר
עד :הסוף .יא·ושו מן הסביבה כאילו עוד מחזק אותו לעמדו על עמדן ,על ועתר.

ז:ומה שככל שחרא מתיאש יותר הוא נעשה חזק יותר.
tגפר·רתנו

בתקופת

היאוש

הוא הגבדר הטרגי.

חרא הגבור ,הטרגי של

האחרונה.

לא רק סופד בלבד 'מוכיח על התחלתן ,אלא כל עמדתך,

ע·מדה חזקה ותקיפה זר לפרקים, ,מראה כי אין עמדה ,כי הכל נמוג ,נשמט מתחת

הרגלים ,רהד'א נאחז בעיקר בעצמך ,ב ב ק רדה ה פ ב ימית ש ב ל בי·
1

כאילו אין כאן כדי אחיזה.

י,ותר

~ולכן הוא חס תמיד על .בקדרה קטנה זין ,שבה חרא

ב.אחז .הוא כאילו ממשמש בה תמיה בודק אותה תמיה אם לא .נתקה בינתים
מ~מקדמה ,אם היא עדו ישנה.

ארתד הגמר של אברמזרן" ,שגעדן" הגמר ,לא בא בעצם עם הגמר ,עם
ה:שמועה הנוראה על-דבר הפרעיות ,שמדעה זר ששמע בבית קצמן מפי בני החבריא,

ש דב ו יד על זה והתפלפלו כי היהודים היד כצאן טבחה.

הrגבירה והעלתה מה שהיה כאן קזזם.

.

השמועה הזאת רק

היא נתנה רק חיזוק ל פ חד ו הא י מ ה

·ש אחזר את ח אדם ש ב ש או י ח י,ן שעליו לעמוד על המשמר יחידי ,כד·ל·ו
>רק כעין בקדרה אחת פנימית בת·רו ים האין-סוף.

"הוא התיצב על הגשר דיבט חמימה.
ונלכד

-

תולעת יעקב.

חשכה.

על ואשד עומק אין קץ,

תולעת יעקב ~ועומק אין ?".ץק שחדרים היד השמים

זנמעל דשחרר·ים היד המים ·מתחת .כל גידפו התגעש וינשא מעבר למעקה-הגשר -
'ז>געגדעים כמוסים דרכים חשתזרו פתא·ום בקרבו .הוא נקפא : -דגלי הנהר רעדן,
וכאלה הג·לים התחילו רועדים גם הרהורי העומ.ד עמה יספח .חי א גודעת -
מדוע יחיה הוא ! היא מתה ".והוא ,כירמיהו הענתרתי ,כיחדוה חלדיי ,הלא הנהר
·רק אחד מבניה"".

אבר.מזרן בצב תמי; על הגשר.

כל גופר מתגעש דמתבשא מעבר ל·מעקח.

נלכד ,ניגוד זה ביד מח שהוא כתב ,רבין אי ת ח ,גרת בית מנשה קצמן ,והרדדד

א:בל חרא מרצא .משען גם בהתגעשות זר .הוא חי גם על טרגיות זר של,ן ,יונק גם מאותה
נ ק ו ד ה מ ת ב  ,,ע ע ת ת מ י,ן מזדעזעת ,ו.ועדת  -כל עוד שאינה מנותקת.

עד·לם פנימי נשא בלבן ,עולם קיים 1ןהכרחי לד לא פחדת·

דק הפחד של התקת הנקודה ממקדמה ,התקתה לגמרי ,חרא המטיל בר אותה אימה
.הזקה ,והוא אשד הטיל בו אותה אימה חזקה רנרראה ,שבה עוברים לפנינו חייו.

השורר בבית חחדא".
העולם החיצוני".

"לא של עצמו היה אבו.מזדן בימים האלה ,אן גם לא של

מלאחרים העולם החיצוני.

עולם זח נשא בלבו עד אין סוף ונלחם לד עד אין סוף.

אברמזדן מלא נדלו הכרח של פעולה ,של עשיה ,גב יו הוא ל עצמי·

הם עוברים יראדבדים לפנינו מתון שגעדן של מורא ,שהוא, ,האחרון ,גם חרא לא
נצל .אי-אפשר ל·ר להנצל .כשחרא "אחד בכל מלוא החלל"" ,ידידתו יעקב לבדר".

ך
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חרא קרוע כשגערנו האחרון את דגלן

ח.

-

בך נ ך

ראשונים

"דגל מחנה יהודה"

-

לשנים-עשר קרעים,

*

-

אחר

"מסביב

לנקודה"

אבר מוצאים שרב המשך ל"בחררף".

-

ב"מא .ער מ.

"קרקע" כלל .האדם בהן איד יודע ערד כל מנוח .איד לו ערד כל קשר ·רכל חבור
עם איזו סביבה" .נרדד" הוא .מבקש הוא לר רק מנוס ,מפלט לנפשו .הוא כאיל·ר

דרמת החורף נמשכת גtנ

פה .שוב רשימות ושרטוטים מחיים הדומים לאלה של פי י או מן ,מחיים בתרן
סביבה היושבת בשפל ,השקועה בתוך הבוץ .כאן התגלה שוב האמן-המסתכל.

.הרואה ,בעל העינים •המנתחות ,המצרפות ,המטהרות.

חדל לגמרי להלחם כאן עם הסביבה  -הגבררים הראשיים פה הם מי שהיו "גנורים"

לפנים - ,אבל נלחם חרא על נפשר ,עומד הוא על כן ·למצוא יסוד של חיים לנפשו.
"מעבר לגבוליז" הוא "שברי מחזות" ר"מן המצר" הוא "מגילדת חתוכות" -
שברים הם שניהם של ח זין .כאן עזב בונו את הצורה הרגילה שלן ,צררת

הוא שוב כאן הכותב,

הרושם
את הדברים מפי עצמו ,ב"מא .עד .",מ א·ר מפי אחר ,ב"שבה אחת" ,מת

שהלז סיפר לן ,קטע אחר קטע ,דבר אחר דבר.

הספור .איד כאן אותה ההתפתחות ה"הכרחית" של הספור ,ארתה ההשתלשלות

כ אז ש רב ש ט ח ל פ בי ב ן ,ושטח איד לר אצל ברבר לא סרף וכמעט לא
התחלה )שני הספרדים בכל וחברת תאורם חם רק כעין "קטע" ,חתן מחלק יותר·

של המאורעות ,הפנימיים והחיצוניים גם יחה העוברים לעינינו כשהם מקושרים

·ומהודקים היטב ,כשיש ביניהם חבור וקשר חזק .כאן הכל עומד כאילו לעצמו,
מתגלה מעיד גילוי מיוח.ד יש כאן פחות מן הקבוע ·ומן המתואר .והמבוטא לכל
פרטיו ויש יותר מן ה ו מ ז .אף "מן המצר" ,שיש לו ערד צורה של ספור ,לא מה
שמסופר בו הוא חיב.יקר ,אלא זה שנראה לנו בן ,נראה ·ומתגלה לבן ,דומה כאילו

גדול( .מעל פני שטח אפשר רק לקפוץ קפיצה גדולה על ידי גבורה אנושית אר
להתרומם עליו על פני מעלות עשויות ·ובברירת נירים  -על-ידי פתוס גדול ארי
על-ידי רצון רב אפשר לנצח את השטח ולהבליג עליו

בלי זך" השטח שטרח ,וסוף איו לר ראיז לר גם התחלה.

-

ולרא רק לשעה.

אבל

הוא בולע ומבלה הכל.

בין מגילה ·למגילה שלן ,ביד מחזה למחזה.
שתי היצירות האלה מיוחדות חן
בכן
ביד
ספורי
ברבר,
שהגברר הראשי
בהן מקשיב ,שומע לקול הבא אליו .מחוץ· ,וכאילו מעולם אחר .פוגש הוא איזה

מלחמתו של ברבד בשני הספרדים האלה ,מלחמת הגבורה שלן ,היא שדב
ה מ ל ח מ ה ב ש ט ח .היא מנתח רמפררר אותר ,חרוש ב·ר את החרישה היותר

עמוקה ומעלה את השכבות היותר עמוקות.
בשני הספרדים האלה

-

"פלא" בחוץ ,איזה אדם נפלא ,בלתי-רגיל  -אליהו חזקובי ב"מעבר לגבוליז''

ברבר העלה מתרד אדמת השטח:

כיחוד בראשון ,ב"מא .עד .",מ

העלה ארתך בספרותנו עד עתה שום איש.

-

ואברהם מברחיך ב"מן המצר"

שכבות כאלה של-א

הרא תופס את אדמת השטח תפיסה כזו.,

כאילו הוא עומד על סוד חיי·י·

"פלא" זה ,שמתחבר אליו כאן חגבור הראשי ,מתחבר אליו ונאחז בו ,חרא

מ חייב חיים ,מחייב הוא את החיים בתרן כל הצער ,הטומאה· ,האפסות והחולשה.
חרא כאילו מוצא משלחת מיוחדה לעצמו לחיות בתוך החיים האלח ,להוסיף

א ת ק ו ק
ע ,.,ך .הראה ת!\ מקרם היניקה ,שממנו חיי-האדם יונקים ,את היצר הפשריט

i
!

י

בהתגלותו היותר שפלה ,את אשר היתה יד האדם בעצמו ,בחברן ,בכל אשר·
נזסביב לן ,בשעה שהסיר את הרסן מעל פניו .הרא שכן ·רעבו כאן עם האסירים,

גב ו ו ה חשאית ש ל ב פ ש במקום שהיא חסרה.

עם ה"פרליטיים" ועם אלה שאינם פוליטיים את כל בתי-האסורים שמארניבסק.,
עיר-פלך ברוסיה הגדולה ,עד מירלנה ,עיר יהודית בליטא המדינה  -מא .עד מ- .

החשבון הכולל".

שני הספרים האלה ·" -מעבר לגבוליז" ו"מן המצר"  -הם פחות מכל

"ספרים" .בהם התגלה איזה יסוד אנושי שהוא חשוב לעצמן ,אולי חשוב מן

יסררים וצרות ·וקהות וטמטום וטפשות אנושית ורמאות וצביעות של האנוש
האנוש ראה כאן ברבר כאשר לא ראה אצלנו ערד שום סופר.

1

1

i

'

1

תחיה בתרן חשבון-החיים

המס.רכסן ומרוכב מאד גם ספרה כזאת ,אפשר שעל-ידי כן ישתנה בכל-זאת

ועדו .בתי-אסורים רבים לר גם ב" שנה אחת" של עבודת-הצבא שלן ,רכל מיני
ו

 -וממנו הוא מבקש אוחרת-חיים.

מבקש הוא

ולמד ממנו מה שהוא נושא אמנם כבר בקרבו .הלז מדבר אליו מלבו .על-ידיר

המגלה ·ומראה את כל הסחי ,כל השפל ,את כ·ל אשר נצבר שם מלמעלה ·רגם מה,
ששרכן מלכתחילה למטה .ב ר ב ו ה פ ו כ א ז א ת אד מ ת ה ש ט ח רה ו א ה

i

סופר

אחר ,

שתי היצירות הלרנדרנירת של נרנו " -מעבר לגברליז" ן"מן המצר",
שנרצר·ר על אדמת לונדון ·וכאילו גם מתון קרקעה  -אלה כמעט שאיד להן ערד

*
רב"שנה אחת" -

ראחררנים

בעינים בטרחות ו ו ו א ר ת כאלה כאשר לא ראה אותם אצלנו
ובקש ביקש לו בכל זאת גם כאן מנדס· ,מפלט  -הצלה איזו שהיא.

רגם אז חרא ע·רד סובב סובב הולן ,הדגל הקורע בידר רהרא סובב ערד מסביב
לנקודה".

בשני הספרים-הספרדים~ שבאר
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הצד הספרותי-האמנותי ,שהוא דרקא כאן רפה ,לפעמים ,לא מפותח כדבעי ,לא

·הוא ראה אותם

•
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ח.

ראשונים

ב ו כ ו

זאחרזנים

"הבדיל"( .גם הן אוחזות ,או אומרות ·לאחוז ,ברסן החיים ,זה שגם בידי אחרים איבר

מבוסא כראוי: .זסופו שבבונו ,יוגם ":זנקודה" היהדדית החזקה שבן ,ז·ו שעלידד
הוא נשען יתמיד ,והיא :זמפיחה בן את רוח הגבוו:ז ,מוסיפה ,,ל אומץ : -זם גם הם

בסרח כדבעי.

כאילו בסלים פה מפני האנושיות :זסהווה ,הנפשיות החזקה ,המתגלה לפניהם.

מלחמת-החיים גדולה גם פה".

יוחנן מחושק חסופו ,התוהה הרבה על הנשמה העברית ,ההולכת ומסשסשת,

*

על :ז"נק,דוה" הפני·מית של אברמזון ההולכת ·ומנותקת ממקומה ,כאילו בסל פה
לגבי אנושיות סחורה ז·ו של איליהן חזקוני ,ההולכת ומתגלה לפניו .בה הוא מוצא

בספוויו של בונו הראשונים מחיי הארץ עלתה הלהבה והיא כאילו שופה
את כל הגשרים שמאחריה .בהם גברה מאד מדת הגבורה· ,והמרה השביח ,זד
של האמן המסתכל ,כאילו נבלעה בקובה ,ונעשית מעין כלי-שרת לה ,אן שהתרחקה

מעתה גם בית-מנ.ןס ,מפלס לנקודה זן של,ן ,ימהדבוים האחרונים של ין,חנן
מהוש_ק ,אחרי שהוא מתאונן ומתלונן ,ני הכל הולן כאן ואפס ונראה נאיל·ו א·יד
עוד שאוית ,הם " :סדו הנחות השובים ,הנסיות השונות ,הדחיפות השונ·ות ,סדו
הסכסוך שבו ,סוד-הסדו ,סוד הסוד-שבסוד  -לא תכלה ולא קץ" .ועל זה פוסק לו

מן המרכז .ועמדה כאילו בשפוילי האופק.

בספורים

האלה

מקל

בונו

את

ואשו

ננגד האמנות

הסה ·י ו ה· ,ואף מתקלס בה .ב"בין מים למים" ,הראשון בספוויו מחיי הארץ,
יצר את האמן ,את דוד יפה ,קויקסווה .הוא הראה אותו מסטוא דמסאבותא ; לא
הראה את המתוקן שבן ,אלא את המקולקל שבן  :את המתנוונה ,הדקדנט ,המתקיים

אליהו חזקוני את פסוקו האחרון ,המלא כל-כן גבור.ה חשאית של חיים ובטחון

החיים בתוך כל אי-הבסחון  :א ה י ה א ש ו א ה י ה.

שאין ל.ן קידם ,את זה שהוא בלי אחיזה בעולם ונאחז לא בקיים דנמצא ,אלא
ברגעי ,בעזבו ובחולף  -בהנאת רגע ובהרגשת וגע .כנגזז שם לעזו לן ,לעצמן,
את שני בני גמזן ,בניו של "חובב ציון"" האדוק ,נחמיה המוהילובי ,או נחמיה גמזן,

*

הנ·ובילה של בונו ,זו שבה נעוצה ההתחלה שלו ,יהיא חתן עמוק בתוך

חאוג יהי.רם-יומי של החיים.
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ברבו ,שהצ·ליח מאד בגרבילה ,לא המשיך אותה

בכל-זאת הרבה .הוא היה צוין להמשך גדול ,ליריעה וחבה .צויד היה ל·מקןם,

זה ש"מת מקדחת צהובה באחת המושבות הנדחות ,זאת מקומו לא עזב".

הם מעיך

בני גבורה ,אנשי לצון ,שלאחד מהם כיחו,ד ·לבכור ,לשאול גמזן, ,מסו חלק מוצןנ.ן
מרצון נפשן ,נפש ה גב יו  -ה וי א ,ה .המתלהב שהוא גם מסתכל ,וממילא מתיאש.

,,
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-

שיש בן כדי לפתח ולגלם נחות עצומים .תפיסה של וגע ,של מאורע ,פנימי או
חיצוני ,ולוא גם לא ע·ובו  -בזה לא סגי ל·ו .ובאמת יש גם בנובילות שלן הרבה
מן הספור ,מן ה"ספוו הקצו" .הצסבו.ןת והצ"סופפות של נחות ,שיש בהם נדי

1

גבורתן של שאול גמז.ן ,שהיא הראשונה לגבורת בונו בהתנדבנו מקרוב

להתפתח ולהתרחב י.ותו ,לכבוש להם שסח וחב יותר .מכאן גם המשקל הכבד

לחיי הארץ ,כאילו נוצרה רק להיות מעיד הכרעה לאי-הגבורה שבנפשו שיל דוד
כאן ,כהכרעה לאי-גבורה
יפה ,האמן הדקדנטי ,ה"נופל" שאינו גם גלוי-עינים.

לרוב של הנוביל·ות האלה.

הנ·ובילה של בונו יש לה נמעס תמיד ג ב ו ו .סימן הגבורה של ברבר

זן ,שבונו כאילו עשה אותה הבעה לדון החדשה שהוא אומו ללכת בה ,דרך

שהאמנות שוב אינה שורש ועיקר לה ,לא העלה ברבו הרבה גם את ,מךת הגבורה
של גבווו הוא .די גם בגבור כשאול גמזו להכריע את אי-חגב·וו דוד יפה.
'וכיון שמדת ,חגב.ורה אינה גן.ולח עוד בספור זה ,לא חיה זקוק בונו לכן,

אינו פוסק גם פה .גם פה אין ·האדם בכבש בנקל על-ידי חהויה החיצונית.

הוא עומד על בפשר גם בתוך השסח הצו והקסן.

·בתוך אותו שסח צו וקסן יש שהתגלמות הנחות והתנגשותם יחד עושה
אף ו.ושם גד·ול מבתוך השטח הגדול והרחב .יש כאן ·מחשות העבים שנצסבוו
במקום אחד ומחנים בכל וגע להתפרצות הועם .לגב·ווה של נפש המתגלח פה

!I
\',
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לפורץ את הגדר של הצורה הספרדית· ,והמסגרת של הספור ,שאינו חשוב ביותו,
לעומת זאת פרץ בונו לגמרי את הגדר של הצורה

היא עוד כאן שלמה- .
הספרדית ב"מכאן ומכאן" ,בספור זה שהאמנות שבו ,מדת ההסתכלות ,ההארה של

יש לפעמים מאותה קהות של דבר שלא נתבשל ער,ך של דבר המעווה עוד בשורש

.העולמי ·ומחובו עוד אל זה הבלתי-נודע לעצמו.
הנפשות העושות בספורים הקטנים של בונו אינן נ·פשות של אינסליגנסים.
כאך ,במקום שהשטח צו ·ומצומצם ,הוא נותן לרוב מקום לנפשות פשוסות ,בפשות

חיים והבסוי של חיים ,בבלעה בו במזת

הגבורה,

ברצון

להראות דון החיים,

יl

ו

l

להעמיד למופת ,להלהיב לקונן החיים ,להסיף הספח מיוחדת ,לא לאמונה תמימה,
אלא לאמונה שמעבו לניל תמימות· ,לאמונה שהיא ,מעבו לכל אמונה".

במבוא לספו זה  -ב"התנצל·ות מאת המלביה"ד"  -מתיחס בונו באירוניה,

שהבל אצלך ע.דו גלום וסתום· ,וכחן לא נדוע עוד גם להן בעצמן .בפשות בעלות

נח כזה הך כאן אף זו של חיים-מתי )ב"בחצו"( ואפילו זו של הבדיל )בספור

ואף לא דקה ביותו ,לאסתי.טיקה

i

ובמנתב-רשימה שהדפיס

בצאת

הספר הזה
11

ך·
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נרבד

 ב"הפועל הצעיר" ,תרע"א -הארץ ער הזמן ,ההוא : -הווא מותח

הוא כותב על הספור הזה ועל יתר ספוריו מחיי
שם את הקו הזה מהנקורה שעמד בה באותה

שעה גם למעלה :על מה שכתב דהרפיס קורם- ,
ה מי ת  -ב פ ש" .מכתבים" ,פשוט ,אבי כותב לחברי הקרובים
שהם

מאז רעל רגש·ותיו )בשבים האחרונות :בארץ-יהודה(".

מ כ ת ב ים,

המלאים

לפידרת וארבד-עצות ,הם אפוא ,מעיד חוט המשולש ,שלכל אחד ואחד מהם גווך
מי.וחד בגבורת-נפש זר .האחד שבהם ,שהוא כבחיבת ההכנה לשבים ,דיש בטבעו

רק זה".

ממלוי ה"תפקיד" ,זה שיש בר גם משרם חקרי ,אינו יכול לעמדו לעצמן ,והוא זקוק
לאלה השבים ,שיתנו ל·ו חיזוק ,יוסיפו לו כח ועצמה .השבי מהצד השבי ,מהקצה
השבי ,חרא בעל גבורה רבה; אבל גבורתו זר קשורה בגבורה אחרת ,בגבורה של

ומכתבים מן הגולה ומן הארץ ,מן הגולה לארץ ומהארץ לגולה ,מאנשים העומרים
על הגבול ומביטים מהתם להבא .ומהבא להתם ועושים את החשבון של חיי ישראל
מהבא ואת החשב.רן של חיי ישראל

·ועור צירוף אחר יש

בו :

ראיה לבלי סוף .חתירה לבלי סוף. ,ויש כאן מין היזק ראיה .ני על-כן בעשה הוא,

צ י ו ,ן ף ש ל

בכל כח גב·דרתד ,כחד לאלהיו ,ארבד-עצות" .על שניהם ,אפוא ,להשען בסוף על

נ פ ש ו ת גב ו ו ים ,שבכל ההבדלים שביביהם כאילו נותנים הם ידם זה לזה ,והם
עושים מעין יד אחת לגבורה מיוחדת ,ברברית כולה ,גבורה לילא זר של גבורה,

האמצעי ,בבחינת החוט המשולש ,אשר לא יבתק.

על שבי גבררים ראשיים

שבספרר,

אריה

לפיררת

אחר; הוא העולה כולו בלהבה ישרה למעלה )דבריו הם  -בסוף המחברת החמישית
 -כפי שהם במסרים לנר על-ידי אובד-עצות " :האדם הוא מטרה לעצמו ,האדם

כותב

דיאספרריד במכתבו לא.ובר-עצרת שבספרר" :אתם שניכם ,בכל ההבדל שביביכם
ולמרות היאוש השליט של שניכם" ,נתתם ,סוף-סוף" את ידיכם זה לזה ,והרי אתם
דורי )אריה לפיררת( מצא את התוכן החיובי,

מראה את מעוט'"ערכר """(,אוה הוא .הנעשה בעצם הנח שעלי·י בשען כאן הכל.

בשביל אלהיו ,כלומר ,בשביל עצמו ולא בשביל אחרים ,כי באופן האחרון הרי הוא

למרות הכל ,בארץ-ישראל ,בביתו הרעוע שבארץ זו ·ובאת הרועד בכפרת-ידיר
המיר.בל.דת ,לא בכרי ל ו כ ו ש ,כי-אם רק בכרי ·להתקיים"  -כמר שהיית אתה

אומר ;

,ןאתה מצאת את מנוחתן "בבדידותן ההרהמ"

בעצמן

-

זארמר :

"ואבי

-

ובספר.דת לעמן ,שבא"י אין חוסר-קרקעה מורגש כל-כן לפי דבריך".
רעל עצמו ,על איש התפוצות ,הגרלה מגלות אל גל.דת  -דיאס.פררין  -הוא גומר

לנשגב ,הוא הבעת התלהבות של ארבד-עצרת ,הגברר-האמן ,אל הריה זו של גברות

השלישי בספור

שם כאן את בזו ההויה של.ו ,הריה של הוראה לפנים ולאחוו. ,הריה של קוצים ,על
ואשו של איש ההויה ,על ואשר של האיש העומד על מ ש מ ר ה חיים .ואליו.

מה - "1

אולם בעצם גם הוא ,דיאספררין

איש הדיאספררה ,ששורש אין לו בשרם מקרם

-

אל הזקן אריה לפידות ,אסף גם את חנכה את עמום ,סמל הדרו החדש .דנו הם
עומדים שניהם ,הזקן :והצעיר" ,על משמות-החיים" ,כשהם נעטוים שניהם קוצים
 אותם הקוצים שבזנקו להם באספם את העצים ~_,אל לאפות את הלחם ,לשבורבו את רעבונם ורעבון ביתם .ן"החמה זרחה .ההזיה חיתה .הזית קוצים"".

אריה לפיררת

זא
•רבר-עצרת ,שאף את שמותיהם עשה ברבר מען "תרתי וסתרי אהדוי"·

אף הוא.

אף הוא במשך אל השורש.

במשך אל "הארץ המושכת והיפה" ,שבה שיכן את עצמו ארבד-עצות ,כמר שהוא
כותב אליו במכתבן ,ואחר-כן גם הוא ,דבמשן אל ארבד-עצרת ,כתלמיד הנמשך

בעזרתי אל העולם

היהודי

הפנימי

אשר

גליתי

לפניו"

)הרביעית( על-אודותיו אובד-עצות( ,ואף עלה עליו מצד ידעו

-

-
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יי

"כ ל החשבון עוד ·ל א נ ג מ " - ,גרמו נרנו את ספורספדור זה .ואמנם
חשבון החיים של האמן בונו ,שנ"מכאן ומכאן"  -רגם ב"עצבים" ,שבוצו כבואה
באותה תקופה - ,נתן נרנו רק ת מ צ י ו ת שלו )ומכאן הנימה החזקה של פתוס

במחברתו

מצר האופטי-
~
J
L

ll
ו

1

*

אל רב )"תמיד ".האזין לי נעביד רב ,כתלמיד מסור ומקשיב ,באשר רצה לחדור
רשם

1

טהורה ,גבורה בלי הבטה לצדדים ,בלי ראיה לפנים ולאחור .חרא ,ארבד-העצות,

ללפדירת ·וארבד-עצרת ,שברבר עשה אותו אמן במקצת ,בעל נסיה למשחק על
הבימה ,אבל בעל התלהבות מיוהרה  -בעצם גם דיאספורין זה בתן את ידם לשבי

אלו" ~הוא מעין הכנה להם ,מעיד גשר לשבי בעלי ההתלהבות -

:יl

שע·ליר בשען ארבד-עצות ככלות כל תקוה ,ועליו על אובד-עצות  -האמן ,הודאת
 כאילו בשען דיאספורין ,איש התפקידים ,המשחק.וכן ,האקורד האחרון שבספור ,שאיד כמוהר בכל יצירת ברבר להוד מורא,

שרב כפי שהיית אומר

זה,

' 11

הוא ,איש-הלפירות ,שהריא

צויד לבקש את מטרתו רק באלהיר ,כלומר בר בעצמו ,הכל הוא צויד לעשות

מוסיפים לעשרת כל אחר את שלו.

11

!

כרלר גבורה של נפש ,רצון טהרו. ,ואיד בר כלרם מן האמן ,לא .מצד זה ·ולא מהצד

ללא תקרת בצח רן".
וארבד-עצות,

ן;

1

111

השלשה שבספור ,שכולם הם אנשי גבורה ,אנשי רצון :דיאספורין ,ארי:ת

על חיי ארם שכמותי

"ה מי ת ב פ ש.

מיסמוס האמנותי שבו ,בזה שקבל את הדברים במקצת כעין משחק יפה )ראה מת
שרשם על-אודותיו אובדעצות באותה המחברת  -הרביעית ,פרק ('א  -ןעל-ייד
כן מצא ירים להתגבר על הקושי שבהם".

אכן הספר הזה כ.ולן ,המלא כל-כן המית-נפש ,האו צירוף של מכתבים
וכתבים ,מ כ אי :ן מ כ אי )ומכאן ומכאן גם במובן אחר ,לא פחות עיקרי  :כתבים

מהתם( .

דאחדדנ•ם
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דאשדנ•ם
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ח.

ראשונ•ם

בך בך

דשל ליריות שבכמה מקומרת -מהספר הזה( ,רק ראשי-פרקים ,אר  -ביתר דיוק -
ס ו פ י -פרקים ,מתחיל מחדש אחרי תקופה זר .הוא מתחיל ·מחדש ב" שכול וכשלרן".
כאן התגבר שוב האמן-המסתכל ,הרואה חזיונות-החיים .ומצרפם ומטהר אותם ;
אבל לא מצרפם במרבן האמנותי הטהור ,אלא מצרפם בעיקר במרבן המוסרי  :ברחן
"כלירת ולב" ומצרף את מחשבותיהם הבלתי-שלמרת ,את מעלליהם הגלויים ואינם
גלויים ,את יצריהם ,ברחן אותם כיחוד מבחינת ה ו צ ו ז שבהם ו א פ ש ו ו ת
.הרצון.

הגבור הוא כאן ,עוד יותר מבשאר ספוריר

של כרנו,

·שהוא נושא עם זה על שכמ-ו את ערל סבלם של אחרים.

ב ין חן ל ים

ה אדם הסו ב ל,

ה ו א ח ו ל ה ו יו ש ב

 -כגואל העברי באגדה העברית .והטרגיות הבולטת בו ביותר,

בגבור ,היא זן ,שהוא ,בכל חפרשן ,בכל חשבונו וסכסוך חשבונן ,אינו מלא תביעות

ותרעומות )על מחשבות גבור.ן מספר המספר )בפרק ('ב :

"הוא

חשב :יסורים

מכעררים" .יסורים מכוערים" .בספר איוב המצורע כתוב :ויקח חרש להתגרד בר".

אני איני איוב :על האלהים אין לי כל תביעות .בכלל אין לי אלהים ,אין לי מגע

אל האלהים· .ואף במה שנוגע לתביעות  -אין לי תביעות ואיני מתרעם .אינני

איוב .ואף לא בתוך האפר אני יושב ,כי-אם באשפה ,באשפת יסודי המכוערים.
א:בל את החרש איני מניח מן היד  :להתגרד איני פוסק"( .ועל-כן ,חוץ מן השבר
זע ב גופו של הגבור ,עשה כרנו את גבורו זה גם לאיש ששבר
ל-גבדר שתי המחלות גם יחד(.

ב ו ן חן

)יש

הוא כאילו השלים עם סדר זה של הריה  -הריה של סבל ,שאין נמלט ממנו
')יושם-נא לב למקום אחד בספור זה ,בתחלת פרק ב' שבספר הראשון " :חצרות
בתי-החולים שבירושלים ,כפרוזדורי בתי-הכוללים שבה ,היו מלאים המונים
·תשושי-נח ורוויים ,עניים ואביונים ,חבושי-פרצוף

ונאנקים

דאחרדנ•ם

ונגררים

אחרי מקל ,נאנחים

 -לא פחות מאשר אז ,לפני אלפים שנה ,כשנתגלה בה אותו האברך

הגלילי ,שבתומת הזיותיו וגאותו האוילית .האמין ,כי רפאות בידו למזרי המוכים
·והנגועים ,המעונים והעמלים"  -לא לחנם נזכר כאן האברך הגלילי ותומת
הזירתי·י יחד עם הנאנחים והנאנקים ,תשושי הנח והדוריים ונו' ,שא י ן רפאות כאן

למ.ו( .והוא מתגלה על-ידי כך כגלגול חדש של ארבד-עצןת ,אותו אובד-עצרת
האחרון ,שב"מכאן ·ומכאן" ,על ההזיה האחרונה שלך ,כפי שנתקבל·ה על לבו

באחרונה ,הן י ה ש ל קוצים .הריה זו היא כבר כאן דבר שבמושכל ראשון,
·שאין שוב להרהר אחריו" :שכול וכשלרן"".

עולם שלם של סבל כאן ,סבל כללי .וסבל פרטי ,צררת הכל·ל וצרות הפרט ,צער
הבא מחמת גורם מן החךץ ,מאדם לאדם לרע לך ,וצער הבא מפנים ,עולה על

123

האדם מתוך לב האדם עצמו ,מתוך תשוקות ,תאוות ·ויצרים )ואותר צער הבא מן
זזח.ןץ ,מאדם לאדם ,גם הוא בא מבפנים ,מרוח המשחת של האדם :מתאדת השלטון

שלו ,אהבת הבצע ונו( ,שאינם מתמלאים ,נטל היסטורי ישן ·ונטל חדש ,משא שאיו
האדם יכול להסיר.ו מעל שכמר מפני שנדבק אליו ונעשה לחלק מעצמותך ומשא
אחר ,שהוטל עליו כאיל.ו נירים · -רגם אותר איד הוא יכול להסיר מעל שכמר.

יו יש ל ים ,העיר ההיסטורית ומקרם החלומות ההיסטוריים .

על גאול.ת

האדם ,היא גיא-החזירן של הסבל הרב ,הכפול רהמכופל ,הזה .על שערי בתי-החולים
שבה ן.ןפק בן הישוב .החדש ,הצעיר

-

1

"

11

ישוב זה הרוצה בגאולה מן הסבל הרב,

היהודי והאנושי ,ההיסטורי והתקופתי-הזמני .הוא חדלה מחלה כפולה בגוף ·רבר·וח.
וכנזכר הוא יושב מעכשי·י ביד חולים.
הסביבה הקרובה אלי.ו ביותר היא זר של משפחת חפץ בירושלים ,משפחח

סובלת בחומר ·ובר.ןח ,בגרף ובנפש ,סרבלת סבל היסטורי-יהודי .וסובלת גם סבל
תקופתי ,אנושי-זמני.

שנים מבני המשפחה הזאת ,ו אשי המשפחה )דרך אגב1

חלק נרנו משמר להם וקרא את האחד בשם יוסף .ואת השני בשם חיים ,והם אחים
 גם אחים ו .ן חני ים ,שכחו של האחד ב"חקירה" ,בחפרש דרך של ביאור לעניביחיים

החיים ובקבלת ערל מלכדת-חיסורים ·ומלכות-החיים במחשבה ,והשני
כחן בקבלת העול ·ונשיאת העול .וביותר ע ו ל ם ש ל אחו ים ,במעשה( משלימים

-

ו

-

שניהם עם הה.ויה ,זאת ההזיה של א.ןבן-עצות האחרון ·ושל יחזקאל חפץ ,ההרית

!i

של קוצים ,כל אחד על-פי דרכו.
את ו' יוסף חפץ ,ןןן.ך של יחזקאל חפץ ,אנו פוגשים כאן בפעם הראשונה.

כשהוא מעיין בספר שלפניו ולרחש " :ואחרי שהדרני הנסיון" .הנסירן הווני ".שכל
מה שמתעורר בתוכן-החיים המצרי ".הבל הוא ורע - - - ".ואחרי שראיתי".

שראיתי" שכל הסבות והנושאים של פחדי" .איד בהם לא טוב ולא רע ".על-פי עצם
מהותם" .כי-אם לפי הניעם את הר.ךח - ".נתתי את לבי" .את לבי" .לבקש אחר
הטוב האמתי) "".חלק ',א פרג '(.ג

רכך השקיע את עצמו במושכלות ,על-פי דרכן,

זרך "משכיל" תורני ,שבא מהרמי·ליה שברוסיה לירושלים ולא מצא בה לא כלכלה

לגרפו ולא פרנסה לרוחן ,כר רחב לעבודה ,כאשר קרה נתחלה ,אלא חיים קשים מאד
ומחלה קשה· .ואת אחיך ,חיים חפץ ,איש בעל נח בגרף )כ"יהודי רחב-נתפים ובעל

קומה" מציגר לפנינו נרנו( ,אנו פוגשים כסדר ,כשהוא ממלמל את מלמולו הטוב

והמלא סבל גם יח,ד את זה המלמול המרגיע תמיד" :פטור-נר".

הוא

 -ידיר

מוכנות תמיד לעזור ,מתוך מדת הטוב ,אבל לא מתדר אמונה בטוב.
שני האחים גם יחד סרבלים מאיש ה"כןללים" בירושלים ,יעקב גולדמן,
יהודי פזיז ונרגן ,שאינו בעל "צער בעלי-חיים" ,כמו שהוא מעיד על עצמו .הוא

! 1

11רז
י'
i

!

ך·

1

j,

י

'1:.:4

י
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הניג.ןן לשני האחים )מעין המוכסנים ,הניגודיים לחולים ולעניים בספר אחר על

א:ינם מכזבים .ואמתם תקום לו לע.ד ומה שחשוב ,מה שחשוב ,שהללו אינם ילידי·

ה:וי ירושלמי קדמון ,הנזכר ,כמו שהובא למעלה ,בספר זה( ,כמו שכניגוד ליחזקאל

ן ח צ איי -

חפץ אנו מוצאים כאן את חמילין ,מצעירי הדור ,ואת שניאורסון וכר:

ה:מחשבה

-

א וי ר

של

חצו

מ ו כ ים,

י תומי ם

ה:די·דטים בצהרי ערב-שבת שדרה בהם"(:

וגם ביתו

חיל ים

ההויה היא הדיה של

של גולדמן ,עם חינה הבת ,הוא ניגודי לביתו של ו' יוסף חפץ ,עם הבת אסתר,

יק י צ ים ,אבל נוסף כאן להריה זן ,אחר החשבון ,מעי ז בטחון .ן מעי ז קבע )אף

זזבתולה ה!קנה ,העובדת כל מלאכת עבודה ,כדי לפרנס את אביה ,התלמיד-חכם,

הריה זו של קוצים כאילו נעשתה הריה שאינה

כי "אין קביעות ועמדה בטוחה"(.

זאת אחותה הצעירה ,והיא הולכת ונובלת בעבודה זן ,כמו שהוא ניגודי ,וניגודי

בטלה עדה והאדם כאילו שמח גם נהריה זד.

ביותר ,לביתו של חיים חפץ ,שבנו חנוך ,הכבד-פה היושב שם רחוק בטחנה ערבית

זזוא זה של חיים חפץ ,השוכב על שפת ים כנרת )ברבר הביא את גבדריו אלה,

-

נעלי ההויה של קוצים ,המשלימים עם הריה זד ורואים אותה עיקר ,לשפת ים

דעובד שם כמשרת ,היה קודם בעלה של אותה הניח ,בתו של אותו גולדמן

זזכנרת.

זהוא אפוא "מחותן"  .שלו.

עם בואו של יחזקאל חפץ לחוג המשפחה של ו' יוסף חפץ ואחיו חיים נוספו

ועל-כן האקורד האחרון שבספר זה

ואולי יש כאן מעיד זכר לחולמי הריה זן ,שהתהלכו לפנים בישראל על

שפת ים (".הז .ובחבה ,כביכול ,מהריה זו.

צערו וסבלו על צערם וסבלם של בני המשפחה ,והוא הולך ·ורב בלי זה ועם זה -
דברנו ידע להבליטם כשהם לעצמם ,אצל כל אחד ואחד מבני המשפחה לחוה וגם

אחת הפחחים ,ומהרהר על-פי דרכך ,וכשהרהוריו אלה מעוררים את נפשו הוא סוגר

בצירופם של בני המשפחה ,כגון אותה האהבה האומללה ,מלאת הצער .והסבל,

את .הדרך בפניהם ב"פטור-בא" ,ויושב שוב ומהרהר ,כי מי שאיבד דורש הרבה

זזמעוררת רחמים ,של אסתר האומללה אל אדתו אדם אומלל ,יחזקאל חפץ ,היוצא

איבר מסתכן )"ן.ןקא אלה טובעים הרבה ,חה-חה ".המפחד מפני המים ל~ יטבע,

מ:בית-המשוגעים כדי לחזור ולשוב אליו פעם,
עד

זן ,המגיעה

בית

"הכנסת

-

אורחים" ·ומאבדת

עד הירידה הגמורה של משפחה
בסוף

את

מרים,

הבת

בעוד שהבית שכנגד בית משפחה זן ,זה של יעקב גולדמן ,עולה ועולה
גבי

הבית

ןעל

הזה.

החשבון הוא גדול בספור זה ,חשבון הכלל וחשבון הפרט ,והוא הולך

לחיים בהרה.

אבל ה"סך הכל" של החשבון ,תמציתו של החשבון ,הוא שדב זה

של "מכאן ·ומכאן" )ברשימות האחרונות של "מכאן ומכאן" אנו מוצאים את צואתו

הספינה הבהב  :לא·iושה ,לא-קשה.

ותדרן·

בקרוב נסע ונלך ,במהרה נסע ונלך".

1

מאותה הנאה של חיים חפץ ,כשהוא מתגרד מתחת לכתבתו באחד מחלוקי האבנים".

·I

גם זאת הנאה היא ,הנאת חיים".

ו

*

האישית של אובד-עצות ,הכתובה במעין חרוזים " :החיים רעים ,אבל תמיד סודיים ...
המות רע· / .והעולם מסוכסך ,אבל גם מגוון ,ולפעמים יפה / .האדם אומלל ,אבל
יש והוא גם נהדר ".צריך ,בכל-זאת ,לעבוד  /כל זמן שנשמתך בך .יש מעשים
נשגבים ·ויש רגעים מרוממים - - ./ועל פני הדפים האחרונים ש·ל "שכול .וכשלרן"

חשבון חדש כזה ,המלא גם הוא צער אנושי עמוק ·וכ~ילו מסותר ,כבוש כולו

אנו מוצאים את פרי מחשבתו והרהוריו של יחזקאל חפץ" :סוף-סוף ,אין קביעות

נתון החומר האנושי ,התחיל ברבר בציוריו ·מימי המלחמה שנוצרו אחר הספור הזה

דעמדה בטוחה .יש ספים ,יש רגעים .חטוף את הרגע ושמח בו .איד מסילת ישרים.

)נ"מהתחלה" ,שהוא כנראה

יותר המשך ליצירה

יש משעול צר-צר ,שפעם הוא חלק ופעם עקום .וכל התורה היא אותה התורה

הקדומת( .מחשבון חדש זה הספיק ברבר לתת רק התחלה -

הישנה ,שאושר הוא לתעות במשעול זה ,אושר הוא לחיות ולהוקיר את החיים,

להוקיר כל מיני זעזועיהם עם הנועם האין-סופי שבהם ".".ואחר-כך" :רגעי-עליה
ישנם ,ישנם.

הם אינם עושים אותו עליון בהריחו יום-יום

-

אבל הם ישנם.

הם

עם הנאת-חיים זו שבהשקפת-חיים זו אפשר לראות בחיים מתוך ראיה אחרת,

שקטה יותר וכאילו בהירה יותר ,ומלאה רק אירוניה חריפה ,כסימן למרירות
הקודמת של החשבון הקודם ,אבל החשב·וז בכללו כאילו בעשה אחר ,חדש.

הספור

האחרון

שלן,

יש

i
11

איד דבר שיבליט במרה זו אותה הריה של קוצים ,הגורמת כאן גם היא הנאה,

תרפ"ה-תרצ"ח.

1

י:

בהנאה לקח

אחד מחלוקי-האבנים ,הכניסו מעל גבו אל תחת כתבתו ·והתגרה התגר.ד
ו

'!מצטרף גם אל החשבון ההיסטורי של העם ואל חשבו.נו ההורי ,של חייו ושאיפתו

כמוהם אינם טובעים ".כמוהם .""(,םייח וברבר מסיים את פרקו זה

1

': 1

"נחת-החיים נזלה ,נזלה נקרב הי·ושב .בין כה וכה - - -

הרעבנה ,ש·ל ו' יוסף ,ואת חנוך ,בנו של חיים חפץ ,ואובדת כל משען וכל דרך,

,,

שוכב על שפת הים ,כשהוא מתכנס אל

זאת הספור בדלו בדברים אלו:

הצ·נ,יר·ה,

-

- - -

1
ו,

הוא ,החי ומשלים עם החיים האלה נבל

הספור  -איש הפוטר הכל ב"פטור-בא" -

חה".

ו

מעין

ו כ ל החשבון נגמר.

זי

ד

'1

ראשונים

1

דאותה "עמידה על דעת עצמו",
אשר את צלן הוא מטיל על קלייסט וחבריו ,בערד
שאיו יצירה כ"וורטר" ,שתהי
מלאה צללי-נפש אלה .ואם ביוצר כזה הדבר אמרר,
באחרים  -על אחת כמה וכמה.

'i

ברבר לא נמנה על הסוג
של האמנים הנוטים לאפני ראיה לתפיסה שונים.
הוא ראה את הדברים ראיה
אחת ,ט ו ג י ת ; ראה את ה"בקיעים" שבין הוצרו

ברבר המבקר
הבקרות של אמנים היא כרגיל מ
לחמה לאמבות אחת אר מלחמה באמבות

האנושי וביד השכל הא
נושי ,ביו הראוי דהמצרי ,ביו הצריד להיות ·והיש .ובכל-זאת

א
חרת ,מלחמת הגבה או למחמת תנופה.
אם איש-מלחמה הוא האמן הוא עומד
ב.מערכה ~ובלחם על שדה-ואיתר  :מקבל
הוא לפרקים בסבר פנים יפות את אלה
הראוים
כמו.הר או בדו·מה לו  1אולם יוצא
הוא למלחמה על אלה המסיגים את

ה:יה בברבר מן .המבקר ,ולא
ולן לגבי סוג אחד של האמנות ,של האמבות הטרגית
בלב.ד

·מה היה יסוד הנ
קוות של ברבר ? אי השורש אשר .משן אותו לצד זה,
להביע בלי הרף את זעתר
והרגשתו על יוצרים ויצירות ? בראה לבר ,כי שורש
זה היה  -שורש הא ה ב ה,
האהבה ליצירה הישראלית בכלל וליצירת הספרות

הגנרלים בשדה-הראיה
שלו רקובים את .השדה קבין.-ראיה אחר.
לא במלחמת רשות הכותב מדבר

-

ומכ·ל שכן במלחמה של יצר או

יצרים - ,אלא במלחמת מצרה .אמנים
כבים וישרים ,המסורים בכל ל בם לאמבות
שלהם .ונותנים את נפשם עליה ,אינם מס
וגלים לרוב להשיג השגה בכובה ושלמה

א·מבות א
חרת ,המסיגה בדרן זו או זו את גבולם.

להם בדברים שאין בהם ·מהריח זר.
היית יו".

פילים לגדף האנושי הכללי,
זנכן יש ערד תקוה
לנו .בהתלבטויותיו של ב ו .בר ,בפקפוקי·י ובספקותיו על-דבר
אפשרות
החיים שלנר ,חיי בני-אדם פועלים 'ויצורים בחיים ,מצא

הם הריה אחת ,שלמה ,ואין תפיסה

נתקיים הבם אותו

כאן מעיד נקדות-
אחיזה. .הנה לא ינום
.ולא יישן עוד הנח המוןורי האנושי-הישראלי !  -מכאך
ההתרוממות וההתלהבות הג
דולה שלו למראה כל יצירה באיזה ישוב יהודי ,דביחרד

,,אילו ידעתיו

יש רק סרג של אמנים

 אוניברסליים בירתו - ,שבנפשם חקוקים כל מיני
צורות ,והם יודעים אופנים מאופנים של
ראיה ות·פיסה .הם מסוגלים לתפוס תפיסה

בישוב ה עברי,
הקרוב מאחרים אל המקרר הראשון .וכאך גם היסדו לאותו
פחד ה

תוקף את ברבר למראה
יהודים שאינם יוצרים " :ישוב של מיליון וחצי יהודים

עמוקה
אופנים שובים של א·מבות .אבל גם
הם ,בהירתם מבכרים בתקופות שרבות
מח
ייהם
צור.ה אחת על השביח ובלחמים ב
נפשם מלחמה כבדה על צררה זר שלא

·בלי כל יצירה "!
 הוא קורא וצועק באחת מרשימותיו מתון בהלה ופח.ד לאהתנוונות הספרות
בלבד .הוא רואה בזה ,אלא מעיד סימני התנ·ורנות גמורה של

תבטל מפני
אחר.דת ,הנמצאות גם הן בתוך ה
נפש ,דרכם גם ·הם ,או הם ביותר,

ישוב
יהדוי גדול .רואה הוא בזה מעיד סימנים של כליה שלמה.

ל
בעוט בצורות אחרות של אמבות ,שלפ
עמים הן חקוקות ·ושקעוות עמוק מאד
בנ
פשם .הם סוגרים את השער ואינם ו
.רצים להכניס אורחים  -אשר עמוק עמוק,
בתוך איזה מרתף של הנפש ,יושבים כתפ
וסים "קרובים" שלהם .יש סבבה לעורר
את
ה"קרובים" האלה ,את הנחות הכלואים
והנרדמים· .משל אחד מהרבה  :היחס
של יוצר "וורטר" בתקופה יד·ועה של חייו
אל ה"היפוכרבדריה" שביצירות הייבריו
פרן קלייסט .באותן .השבים ,שרגיל
היה אותר חרזה לדבר ב"הי·פוכרבדריה"
שביצירותיו של קלייסט ,הפליט ,ל גבי זה כ
בראך" באחת ·משיחותיו " :הד·ור החדש
מגלה תמיד מה שהדור הישן כבר שכח".

1
1

'י,.

j

1

'j

1

1

i

: 1

1

ואמנים מובהקים

מאמר :

1

אר בדורות
הקר.ובים ·לנו· ,מעיו הצלה
לכל ספינת חיינו הבטרפה .הבה יוצרים אבו  -זאת
אומרת ,חיים אנו לא חיים במוכים בלבה חיים של ט

צורות .ידועות כאילו חקוקות
בנפשם עדו מלפני יצירתם ,וחומר-העולם ביתן להם

דבר זה
ביכר בהם יותר .מבשאיבם ·מובהקים.

1

העברית בפרט.
אולם מקור אהבה זו הוא עמוק משטח האהבה הרגיל .ברבר כאילו
ראה ביצירה
הישראלית בכלל ב א פ ש רות היצירה הזאת בדררבר,

זר הוא להם זה שאיבר שלהם.

לתפיסה בצורות אלה
ואלה ,ולא באחרות ,שאיבן כיוצא בהן.

ואחרונים
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ו

הספרות לא
חיתה לברבר איזו ושרת מי.וחדת ,הגדורה וסגורה לעצמה ,אלא
חיתה לו נטוי ישר
של נח-החיים· .ומכאך  -אי:-ז"ספררתי.ות" של ברבר ,המתגלה
מכל צ.ד

דמצד זה איד
לבר הולן אחרי "בית-מדרש" ·מירחו של ספר:ות ,אחרי

צורות אלה ואלה
זרקא .כל גליו של כח חיים ויצירה בספורת היה לו להתגלות,
דהרא פקח את עיניו ל
קראת התגלות זר ,לקבל את פני שכינת היצירה .הראיה
הטרגית ,זו ה
מגלה את ה"בל1יעים" ,אר iדמרסרית· ,זiמטהרת ·ומצרפת על-ידי גלוי

פשעים ,תוכחה ומוסר,
היא הית:ד הקרובה ללבן ,אולם הוא פתח את שערי העיד
והלב גם לקראת האחרת
אר האחרות .אלא שגם את האחרות ,הבראות כפשוטות

אכן גם ה"היפוכובדריה" היא דבר שרק

בשבח
במשך הזמן מיוצרו של "וורטר" ,כמו
שבשכחו ממנו אותה "קשיות-עורף/ו

i

ו

1

]

ד
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בדנו

חמב p

1י

ו.י' 1
' iו

ראשרנ

ובהירות ,היה
זוכו להרכיב ,לעשרת אותן ,אם לא טרגיות .לפחות מורכבות ,מלאות
סוד ,שלא מעולם הזיז של השטח.

לי בואה,
שהמאמרים העמוקים ביותו והמוצלחים ביותר ב·מאמרי-הבקררת

של ברבו הם
אלה ,שבהם הוא חותר רפווץ לו דון לנפש ה"אבטיפדוים" של.ו.
מאמור הקצו
על שלום-עליכם )בכוך השביעי( שייו למאמרים המובחרים שלו
בבקרות -
ואולי והוא המובחר במאמרי-הנקוות שלו - ,כמר שהוא שייו למובחרים
שב·מא·מרים שבכתבו על שלום-עליכם.

איזה עומק של תפיסו" תפיסה ש ,מ עב ר

לספרות ,בסופר
שהוא לכאורה כולו ספרות ,כולו "סופר"· ,ואיזה "שבוי ערכיך"
בהשקפה על
יצירות שרבות של שלרם-עליכם ! ואיזה "קיצור במוץ" בהבעת הדברים,
בבקרות
ההשקפה המקרב·לת על שלרם-עליכם ובנקוות היצירות ·המקובלות !
-

במאמר זה על
שלום-עליכם נמצאים גם הדברים ,המגלים לבו ,כי מקור האהבה
הגדולה אל
הספרות כלבר של נרנו חרא בהתגלות כח היצירה המקורי של העם
בדון ההבעה הס
פרותית ,בהגלות לפניו על-ידי נח-ספררתי מקררי ,כי אכן יש

כח מקרוי לעם יהזה ,יש בחרת חיוביים ,יש כשרון-חיים לו.
בפרק
הראשון של ·המאמר " :היש לקברצים בודדים הללו יחס מיוחד לעולם י
.הידועים ה-ם
לצחוק-לנכרת על החיים בדרך ימי.וחדה להם ז ה יש ב ו חרב ה ז ת
איזו בחרת חיוביים .איזה כשרון-חיים בכללז
כ,ן .כן,
ר דאי,
ודא י ! י ש ר י ש !  -ש ל ו ם  -ע ל י כ ם "! על קברו של שלרם-עליכם
הוא עומד יובא
להספיד לו ולנכרת  -המאמר בכתב כהספד על שלום-עליכם בי.מים

הלא אלה הם דבריו

הראשונים אחר
מדתו  -ופתאום הוא שזנח את ההפסד ואת הבספד ושדא·ל על עם
היהדוים בעולם,
על הנחות החיוביים שבן ,על "כשרון החיים" שלן ,ומשיב בחדרה
גלדיה " :כן ,כן ,דואי ,ודאי ! יש יוש ! שלדם·-נ,,ליכם "!

מעיד
חדרה זד מניע ברבר גם במאמרו על טשרניחובסקי )"קצת על

טשרניחובסקי"( ,נדנוד על האידיליות שלו

-

ברבר ,והאידיליה !

כי המשורר עצמו בספר החמישי ודחששי ·משיריו

השירים של טשרניחובסקי

-

-

,ןאף מוצא שם,

שני ספרי האפיקה בספר

" -נושא עיניו אל המציאות העברית בהורה ,אל

המציאות היום-יומית ,כאילו ל ב ו ו

ל ע צ מ ן,

אם

ס פ ו ב ים

בבו

איז ו

כ חיית,
שיוכלו ילקרם ל תחיה  -וערבה הן" .ר"הן" זה הוא הנשמע בכל מה שאומר

ברבר על הא
ידיליות .ובכל מה שנאמר על-ידיו במאמרו זה ובמאמר,ן השני )"רעיון
העבודה בשירי
טשרניחובסקי"( על משדור האידיליות .מובן .שגם את שיות
המשורר הזה
הוא ·מרכיב ,מגלה בה דברים ,שלפי ההשקפה הפשוטה ,השטחית,
הם נראים כמו מעבר להריה.

את
שרשי היחס המיזחד של ברבר בנקורת לח"אנטיפודים" שלו ,לאלה שעשה
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אלוהים
את האדם שבהם ישר ופשוט ,בלי חשבונות רבים ,יש לבקש ולמצוא גם

בנקודת העצמית של ברבר ,באותו הסיגוף הגופני והנפשי ,באותה .ה"הלקאה
העצמית" של נעל ה"שכול וכשלרן" ,רגם לזה יש כמה ר·מזים במאמרי-הבקרות שלו.
בהכנעה
והתבטלות מיוחדת הוא מעמיד את ה"בריא" וה"פשרט" שבאחרים לערמת
המסוכסך
רה"חדלני" שלן ,אף כי המסוכסך וה"חולני" שבר הן זה דרכם לסכסך גם
את ה"פשוט" שביצירה של אחרים ,וכמעט שעושים גם אותם "ח•ולניים" ,היינו -

י

!

:

1

ליוצאים מגדר הרגיל ,מתפיסת-החיים הפשוטה דה"בריאה".

שבי קרים ראשיים ,ראשוניים ,ליצירתו של ברבר.
הרצןו המוסרי ,מצרת
ה"עשה" החזקה· ,הפת·וס המגיע לא-אחת לידי פתיטידת 1
הקד הראשי .האחד

והקו הראשי השני

-

 -הנתוח החריף ,הראיה החדה ,עין-האמן הרואה גם לפנים מן

הרצון ·והחודרת לפני ולפנים מן קפתוס ,מן המוסר האנושי ,מין מצדה אחרת של
"לא תעש ",ה שגם בה יש מן המוסר האנושי ,ומן הפתוס האנושי -
מן הפתוס של ה אמת.

וכך מורכב הפתוס של בר.נר· .מורכנת הראיה הא.מנ,רתי .M

שלו.
יש כאן קיוו וחום בבת אחת ,להט-אש ·וגלגול שלג ,מיד "שמים" על-פי
אותו דוש מקרוי  :אש .ומים .שני קוים ראשיים-ראשוניים אלה .הנראים ב כ ל
יצירותיו של
ברבר ,אינם נראים בהן בכל-זאת באופן אחד 'ובמדרגה אחת.

יש

כאן
מדרגות ממדרגות שונות ,ובכל יצירה חדשה של ברבר יש מעיד התלכד·רת

חדשה או הרכבה או מזיגה חדשה של שבי הקרים היסודיים.

הראשון בספריו

השלמים של
נרנו )"בחורף"( מתחיל כבתרח חריף של נפש הגבור וסביבתו .הגב•ור
הוא פיאר
מן,
שהאמן מגלגל אותר בגלגולי-השלג הונים של חורף זרעם .אכזרד

ונמשן לאיד סוף .ב"מסבינ לנקודה" ,שבא אחרי "בחוורף" ,יש התלכדות אחרת
של שני
הקרים היסודיים .כל סערות החרוף האכזריות סובבות והולכות שם מסביב

לנקודה ·ופ.נימית החזקה שאינה מתבטלת מפני שוום דבר .שם מתגבר על הכל

הלהט הפנימי.
ביצירות אחוזת של ברבר יש שדב מזיגה אחרת והרכבה אחרת
של שני הקרים
האל·ה שביצירתן ,על-פי מצב-נפש אחר :ומצבי-חיים אחרים .והנה

גם
בבקרתו של ברבר יש .משני הקרים היסודיים האלה  :מן הפתוס המגיע לעתים
לא
וחזקות לידי פתיטיות ,ומן הנתוח החריף .הראיה החדה ,עין הא·מן הך,ןאה לפנים.ואף כאן יש מדרגות ממדר גדת שונות ·רוך.כבות מהרכבות שונות ; אולם נדרן כלל
מ ב ק ך  -ו ן א ,ה
הוא נרנו בשעה שהrןא מתבונן ן.מסתכל בי,ןצרים ובייצרות שאין
הוא נמשן אחריהם ביותר לפי הפתוס שיל·ו .כאן  -במאמרים מעיד זה שכתב על
י .ל .פרץ ,על שלום-עליכם ועל טשר.ניחובסקי,

-

נרנו הוא גם מבקר אמנותי

מ·מדרגה גדולה .אולם בנקורת של יוצרים זיציחות שהוא קרוב אליהם גם לפי

1
1
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הפתוס שלו ,מתגלה נברנו מבקר אחר ,מ ב קו דו ו ש ו מ ב ש ך,

בר.נר בספרות ה"תלרשים" את הספרות הדיאלית ביותר1 ,רגם ה"חברתית" בירתו,

פובליציסט.

של החברה שלנו ,שהוא ראה אותה במצב של התפורות ,עם סימנים חלשים של

למשל ,ב"אזכרה ליל"ג" ,במאמרים על ברדיצ'בסקי

הוא מצדף במאמרים מסוג זה -
·ועל מנדלי  -את רצונו אל רצון הי·וצר ;
ונעיד .נואם נאום

והוצאות ;

-

התעוורות למלחמה על התפורות ז·ו בלב יחידים .ספרות זו של ה"·מתבדודים",

הפתוס שלד כאילו מוצא לו על-ידי כן

משען גם ·מחוץ ·לנפשו והלהבה ·מתרוממת ועולה.

היחידים ה"תלושים" ,כאיל.ן משקיפה בדרן האמנותי ·המיוחד לה את מצב הורת
החברתי הזה ; ובכל אי-החברתיות שלה היא המעווה בשרשי החברה שלבו.

כרנו הוא במאמרים האלה

·ולאו דוקא מפני שהמאמרים האלה נ·וצרו לכתחילה כנאומים

גם בין המאמרים מהסוג הראשון יש הרצאות,

-

החסרה את הבסיס החברתי .הא·מתי· ,ומביעה את רוחו ,כמו שהיא .מביעה גם את ו·ות

נלחם הוא נכח דברור

ההתגברות על חוסר-בסיס זה על-ידי כן ,שהיא מחשיפה אותו לעין כל •ומגלה
אותו ,ועל-ידי הרוח הטרגי שלה ,ר·וח ההתחבטות וההתלבטות שלה בין הנגוזים

ופ.נימי בסביבה של היוצר ,בדעות ובהשקפ·ות המתנגדות לו· ,ונלחם לדעותיו

ולהשקפותיו ,לאופן ההבעה והיצירה שלו ,עד כי המאמרים מקבלים צורה ונדחית,
פולמוסית ,והשדה שלהם נהפך לשדה-מלחמה .גם ברעש-מלחמה זה ברבר הוא
צ·ופה ורואה ללב היוצר והיצירות ,אבל הראיה הבקרתית-האמנדתית היא בכל-זאת

~העולמיים .בצער התהומי שלה כאיל.ן יש ·מד השועה לגאולה ,כמו שיש מן השועה
או הקריאה הזאת גם בסמליות שבה ,בנסיה שלה אחרי הסמל .הפיוטי-רוחני ,זה

המסמל את הגשר הנטוי על פני תהום ,את המעבר מזה אל ה"מאידן גיסא·.

פחותה במאמרים האלה מבסוג-המאמרים הראשון והיא גם ·מתבטלת בשטף הלשון,

לשדן הדיבור .במאמרים האלה יש חרסו וכרז ·וגיבוש.
לאנדרטה קיימת ,לתמונה רבת-און ,לבית-נפש 'ליוצר.

ואחרונים
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איד הדברים מתגבשים

תדע לן שכן הדבר ביחסו של ברבר אל ספרות ה"תל.ושים" ,כי הנה ביחס
אל ·הספרות שמחוץ לעברית ,לספרות של עמים אחרים .בריאים ואיתנים ,הוא

בין שבי סוגי המאמרים האלה יש גם אמצעיים ,מעיד המאמר על ביאליק

ו.ראה אחרת  :שם בקש גם מן ·הספרות מציאות איתנה ובריאה .ב·מאמר·ו על קבצי
"יפת" הוא קובע ,בפרוגרמה של הדברים אשו עלינו לקחת מן הספר·ות האירופית :

}"הנאמן"( ,שיש בהם גם פתוס וגם דמות-דיוקן ,גם רוח מלחמה וגם רוח בקורת
עצמית  :הסתכלות עצמית ,מיוחדת ,תפיסה מיוחדת כשרשים של דברים ,כמו

"ספרים בעלי אפקים חברתיים רחבים עם מבט רחב ·וצלול" .וכן הוא אומר גם
במאמרו על טולסטוי " :אוהב אני את החיים בג·לוייהם חי.ותר ארציים ופש·וטים".
ובדברו על גר.הרס הויפטמן הוא אומו ,כי נוטה .הוא אחרי "ריאליות אמתית

התפיסה העמוקה בשרשי הלשון של ביאליק שבמאמר והתפיסה העמוקה בהבדל
שביד יל"ג ·וביאליק ,גם בשעה שהם נראים כקורנים לפי המוטיבים של שירתם.
כמו בספורים של כרנו כן יש גם במאמריו מדרגות ש·ונות של התלכדות
אמנות ופתוס· ,מזיגות שזברת של רצון אנושי ·והסתכלות אמנותית ,הסתכלות

דעמ·וקה ,שחיי ירם-י·ום בה מתעלים עד לידי סמל ,עד לידי עיקרי ·החיים ויסודותיהם•,
לבזה הוא מוצא גם את "הפתרון החי של השאלה הספרותית הקשה  :דיאליזת

בשרשם של דברים ,ז·י שיש בה מן הזיו והאור הנצחי.

או סימבוליות?"  -אין זאת איפוא אלא שברנו מבדי·ל בין הספרות שלנר לשלהם
על יסדן ההבדל החברתי העמוק  :שם בויא·רת ,איתנות~\ ,פקים חברתיים רחבים,
ואצלנו "תלישות" ,יחידות " :ספר.ות ההתרשמות של הבודד העברי" ,כמר שקרא
לזה ב"רשמי ספרות" שלו  -בכרן השמיני - ,שבהם גם מצא ,כי היסוד הנפשי
של ספרות-התרשמות זו הוא חוסר היסוד החברתי בחיי.נר  :התעועו ות היסודות

הלוחם שבברבר ,הלוחם בלבה כמעט בלי מזיגה אחרת ,כמעט בלי התלכדות

·וכאן נראה אותו

עם אמנ·ות אחרת ,מתג·לה ·ונראה ברשימותיו וברצנזיות שלו.
כמעט תמיד גם נלחם לאמנות שלו ,היינו  -לזו הקרובה אליו ,לזו שאינה נרתעת

מתפוס את הריקניות של החיים ·ויוצרת על "עיקר זה שאינו" חיי-נפש ,המלאים
צער אנושי ,התחבטויות ·והתלבטויות של רצון ,של שאיפות מוסריות ופי·וטיות
בכתלים הקרים והריקים של המציאות .ברשימותיו אלה הוא .נלחם תמיד לספרות

ומכידן "שתלישות" זר ,שברנו היה קר.וב אליה ,חיתה בעיניו כבעלת יסוד

של ה"תלושים" ,של המתבודדים· .ולא מפני שנטה אחרי התלישות ,אחרי ההתבודדות
בתרן החברה .אדונה ,נוטה הוא כרנו גם במאמריו וגם בושי·מותיו לתת לחזיונות

ונין "תלישות" אחרת ,זר האסתיטית ,המפובקה ,ה"ךקדנטית" ,ובכל מקום שנפגש

הספר.דת בסיס חבותי· רגיל הוא לכאו חזיונות אלה על יסוד של מ צב -
אשר היוצר ·מביע אותו ,לו.דב לא באופן ישר ,אלא על-ידי

'ז ו ח חברתי,
זבטמוופוזה מיוחדת ,שיש בה מכנשוכה של היצירה.

אולם דוקא מפני זה ראה

ו

1

בקירם הגשמי והרוחני של ישראל.

חברתי וכהבעה של מצנ-ך.ןח חבותי בדרך של מטמורפוזה שירית ,לכן הבדיל בינה

1

(\
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L

עמה ברשימותיו וברצנזיות שלו ראה אותה כסמל .החקוי ·והריקניות .בה השליו

תמיד את ה"קרדום" שלו .הוא ראה אותה כראותו את ה"רדעה-רוח" העברי ,את

ההולך בטל.
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ביחס לע,ולם הודח רלאנשי-ררח היה ברבר ברשימותיו יברצנזירת שלד מדריד
את מנוחתם של אלה• ,שר בראו לד כאנשי-מנדחה ,כבעלי בטחון .את אל,ה הנוסחים

על "ר.ןח היהדות" דעל כל מיני הפשטות של י:ןרדים .ריהדרת

 -את אלה ראה

כ·מעס כאדיבים .חרא ,בעל הראיה הטרגית ,לא ראה ,כחברו ;רובד ב ו די צ  1ב סקי,

ג .שופמן

את הטרגי,רת שבנפשם של אלה הנדנים בשמים עליותיהם ,יען כי אגודתם

לא על ארץ יסדה ,יען כי חסרים גם הם ,כמו שירת ה"תלרשים" שלנר ,את הבסיס
האיתן רהנריא.

א

כאן לא ראה בר.נר את אי.-המנרחה שמתחת ל,מסרה של .השלד.ה,

לשם,-העצם הפרטי הזה ,שהוא בעל עצמיות מיוחדת ,יוצאת מן הכלל .אנו

את הציר.רפים השרבים ,ההרמ,וניים רהבלתי-הרמרביים ,השל·מים והבלתי-שלמים.

רגילים להוסיף את

לפי הרואה ראש·ונה יש בזה משרם אמן-

'הנעשים כדי לסתום את פי ·התהום ולגדרו נפני ימימיו .העולים ,ןשדספים .כל עולם

הצורה ,רצ.ןר,ןת יש גם חלולות ,נבובות ,ריקות.

1

שם-התראו :

אמן.

"ר-וח" זה בראה ל·ד לברבר כדבר שאיו לד שרשים בחייבן ,דבבן איניי גם הדא אלא

יש כיום גם יוצרי צרר·רת

מין "דיקדנסי.ות" ,דיקדנסי·ות מחשבתית ,זיוף נכרנה ושלא נכונה גם יח.ד

סרף ליצירה ריקה זר .כי אין גנרל לריקניות.

מלאה ,של.מה.

בראיה זר ראה ברבר ברשימותיו גם את הספרות ה"בריאה" ,ההרמונית.

ז.ן של א ש ותלמידיו בספורת הי,רןית.

הוא ראה כל זיוף נספרות זו דלא ראה

את רוח ·הא גדה ,אגדת העיירה הפולנית

עדו עמדה על עמן,ה ,שלרה באמונתה- .

-

נ·לנד :

נימינו בונים גם נבוב-לוחות.

עגולות ,כדורירת ,מורבעות ,מעוקבות.

ואין

אולם הצרדה של שרפמן אין כמרה

אין כמרה בעלת תרנן ,אין כמרה מ ב סאה.

צררה זר של שרפמן יש בה תמיד גם מצ·ררה של מ חש ב ה .כי על-כן היא

זד שלפני שלשים-עשרים שנה

תמיד צרה ,קצרה ,אסקטית כמעס.

היא -מואסת בכל טפל ותופסת את העיקר

-

שממנה יונקת ספררת זר .הדא לא ראה

תופסת אותר תפיסה כזן ,שיש בה מעין תפיסה של הגיון חזק .התרפס בדברים

גם את העצב .היסדוי של.ה ,את רדח הרחמים השדרה עליה ,רדח תפלה דתחנה

כניד ברז·ל ,עד לבלי החלץ ממנו .נקוים הדקים .האימפרסירניים לכאדרה ,הוא סרגו

עממית לקיום ,להמשך ,לחידת את החיים ההולכים דבלים .הדלבים .דנדעכים רכבים.

את הדברים כנכלרנ על ·מסגר ,חרא צד אותם כבתוך 'מצררה.

וראה זה פלא  :לרוח האגדה זורח התחנה ·הותפלה של ע ג נ -ו ן הנין .כאן התלהב

האמנות 'המירחןן" המפליאה ,שביצירת שרפמן אינה אפוא אמנות של צררה

ברבר ולקריאת "אגדת .הסרפד" קרא " :מעכשיו ילא יחדרו פנינו מדל כל הנחרים

בנד :

אין יסדר לשירה העברית ·רבו'.

למעין היצירה המקורית ,היצירה

אבד חיים.
אב

ש"י עגנון עמנו",

-

בלב.ד

ה ו איה השלמה

כי כאן מצא שרב עדות

ה ע ב ו י ת ,שאינו מכזב ,ואם יצורים אנו

ואדרבה ,גם יסירדה של אמנות זר שלו ·היא בעצם נאמנות אחרת ,זר של

רה תפיסה

השלמה ,עד כדי מסיר·רת-נפש.

לתפוס דברים

עד לגבולותיהם הבלתי-נראים ,לתפוס את העיקר ראת השורש שבהם ,עד לגנרל

-

הרוחני שלהם

כן המנקר שבברבר חרזו ושב למקורו.

-

ז·הר הרצון החזק כאן ,שאינו נכפף ונשבר ,אלא יוצא לפעולה

גן.דלה ולמעשה אמנ·רת רנה.

תרצ"א.

מתון חריפות של ראיה הוא תופס את הדברים עד לצדדיהם האחוריים ,אלה
שמ"אידן גיסא".

יש שאמרר לראות בזה מעיד

בגורבים ואינה מבחינה נצבעים.

דיקדנס :

אן איזה צבעים ,גם מן העזים בירתו .יש נספדריר!

דאיזו תפיסה אמיצה בדברים יש

בהם !

באיזה כ ח הוא

כמוהר תופס את העיקר ,או עומד ל ·:~.העיקר ש אי ב ו.

גלגל יצירתן ,צירי העולם

הם :

עינו של שופמן מבחינה

אוחז

נעצמים !

ה ד אין

והצירים ,שעליהם יסובב

החיים והמרת .האהבה והתאדה.

בכתביו הראשונים נסה שופמן לצייר טפרסי אנשים הפושטים זרועותיהם

לעבר העולם ,לחבוק עולם ומלוא1ן ,והם עדשים זאת מתון יסורים שבתארה ,דע כדי

ה"תעלפות כל היש שבתוכם.

הקו היסודי ,האפייני ניותר שבאנשים האלה .שהם

גם מתבוננים ,מסתכלים ,חודרים לתוך תוכם של דברים ,שאל הרצון שלהם מצטרפת

L

ד
*11

ב.

ש

'1

ו

וי

פונ ז
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גם ראיה חריפה וחזקה ,ולכן הם מרגישים תמיד ב".מחיצה" שביביהם רבין הערלפ
·ואומללים הם ,שאי.נם יכולים להסיר מחיצה זר.

·מתמסרים אל העולם

-

הם ,ספרסים אלה ,כאילו גמ

כדי להסתכל בן ,לחדרו אל תוכר.
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זיעלה אותם מן התהומות ומן הפנות החבויות ומחברם יח.ד

ד·רמה שגם רצונם"

אבל לא אחת יש

לא אחת נוטה שופמן להביא את הכל

ולכן יש בשירת שרפמן גם הרבה מן

שיגם כאן ר גע א ח ד הדא המכריע בכל ;
לידי "גמר" ,אל ה"עדקץ" החריף ,שכל מה שיש בספדו הדא רק כעין הנבה לו.
בשדפמן נתגלג·לו נשמות חריפים עברים ונזירים עברים רעבי חיים .על-כן
.

היסוד הריאליססי .הוא נוסה לתפרם דבר תפיסה של ממש ,לצייר דבר צירו נראה"

·ה-וא גם אוחז כ קרבות החיים ,נמי שעומד על נפשו ואוחז בקרנות המזבח ,ועם

בדלס ,מפרוש. .הריאליסמ·רס ,במקרם שהוא בולס ,נוסה לרוב לרחמנות אר להומור

 tה הוא מציץ תמיד אל מה .שמאחורי הפרגןן ,וכאילו הוא ודאה תמיד כאותו

כזאת אבר רואים אצל מספר-

:המשורר של הנזירות העברית לפנים ,כי מעשה העולם "אחוז כחבלי ההעדר" ,כי

הו-א

הגשר בנוי על פני ים זועף רב-מצולה" ,רוחב הגשר הוא כאמת איש ,וגם אפסן

חפצם האדיר ,לברא אל בין החיים ולהתערב בתרכם ,הוא כדי לראותם היסב ,לע.מןד

עליהם יפה-יפה ייל·הגיע אל צפונותיהם.

ולאירוניה.
ירצו

הקר החודר ישר משתבר אר מתפצל.

כ מ ב דל י,

ואף אצל נרבליסט-ירצר

כ צ  ,ח  ,,ב.

הריאליסמןס השירי של שןפמן על הרצינrןת הציורית

לא

אולם
ןרצינןת

כן

התפיסה

שבן.,

:המסגרות" .שופמן אומר זאת כלשדן קצרה יותר :

הוא איבר משתבר ומתפצל ,איבר נוסה לצדדים ,אלא שואף בדלו לחדרו אד להקיף·
דבר זה אבר מוצאים אצל

.ןלתפדס בכל האמצעים: ,רכלי כל העלמה.

בשרפמן יש מן הנזירות

מי פ סד

דהיתה לפירט ו·ז1וירה.

הצבע ירצו את האטמדספירה ,זר הממזגת ומרככת,.,

הוא מגביל ,חרתן,,

החריפות העברית ,בת

אולם לא כן הקר.

:מוצאים ביצירתו מעין בחילה בגזעים אחרים ,ב"נכרים"( .

וציורו של שדפמן הדא ביסדוו צירו של קדים ,שאיד כמוהר לרצינות.

זורזת ,בתעלתה בשדפמן דהיתה ל ש יו ה עברית. ,ןהנזיר דת העברית היא שמצאה
1

ארתה שמחת-ההזיה התמימה ,החרדה ע·ל ·מעשי אלחים בעולמן ,זר הנשפכנר

גם על כל

ב ש ו,

דיוק :

חריפות שעלתה ובתעלתה

בקדי תכונתו השירית של שדפמן יש מן הגזעיות העברית )לא לחנם אנו

המשלי.מה נין ·הניגודים הקשים בירתו.

גזזו.

עם רעבתנות חיים ,חדשניות יחד עם רוח

חודר ובוקע ,חריפות יחד עם פירט ·ושירה ,או כיתר

אר אצל ס·ר לס סי י ,אולם אף הם כאילו בקשר ·להשתחרר ממשא הדבר על-ידיי
צירו רחב ,על-ידי מראה גדול.

יחד

הכל הוא "כמד באמצע".

שמחת-הריה זר המציי.נת את האפיקן

-

:כאן

אינה אצל שרפמד~

תקרן
תרפ"ז

נאה-
--

נא ה.

תרצ"א.

ן·לכן אין בספןרין מן הרחב·דת האפית ,מאןתה הנאת הציור ןהתאןר של פרטים.,
r

של עצמים ,של דברים.

אין בספדריר גם ·מסימני החדרה של המספר על הספור·

הדמיוני ,על הבדיה ,על מעשה אחיזת העינים ,על המעשה הרב.

בכל במועט.

אבל המועט הזה חריף הדא מאין כמזהו.

הוא מסתפק:

ההנאה שלו היא חריפר"

)"הנאה חריפה" היא תאדו מתאורן של שרפמן( והחדרה שלו אף היא חריפת:
היא )גם "אושר חריף" הוא תאדו מתאדריר(.

מעין שבררן חד -

בוארת הן כרגעיות ,אב·ל מלאות הן

אף שבררן של חיש ים ,התופסים בדברים עד לבלי הרפדת.

·מהם ,כמתון הזדעזעות חזקה ,פתאומית ,כמתון משבר קשה.

ב

11

המעשים בספוריר של שופמן הן השתלבדידת רגעים חריפים כאלה ,רגעי הצצדז
,דתפיסה חדים ,ששדפמן שדזרם-רוקמם ביד חפשית ,ידו של

ליריעות שרנ·רת 'ועטורת שרנות ,גדדלדת יותר וקטנות יותר.
י ב תפיסה

נמצא אצלו רק ברגעים

רב·הצט·לבדתם הוא חפשי.

חשדנים ;

א מן -

מ ש ו וון

ה ה כוח ש ב ו איה

אזלם בהשתלבויות של הרגעים,

כאן הדא ידצר כאילו ·לפי הלן רדח ,המאסף את הרגעים~
~

1

l

_ ____ T
ו

יו:
ןו

i

ן,.

ן'
דאחדדנ•ם
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סדו ~~לדםדת !ה tזן;ל.
rד~~~~ז tז.ו  tSם;rי~ !

א• ב· גנסין

צדו ~1נ;ו~י ~ '1עת  Ql?P.יר,
~ 9ף ~  tiייי ז;ר~לת ' Qיר.
לוכש ?iןשד  tS -ף ~~~1;19י :

א .ב .גבסיך ,שנואה לנד בספררי.ו האחרונים כמי שרואה את העולם מתדר

נ"צל·לי החיים"

חלדם וחדק ,הנא כרוב עניך ,צעדו הראשון בספדו היה
)נ"נינלידתיקה העברית" של כן-אביגדור ,ורשה תוס"ד(  -קונץ ספורים פשוטים
רדיאליים ,נסגנדנד שלי· נושדסקי .מלנד התחלת הספור "מעשה נארטלר" ,המזכירה

רזי לי•••1
"סוד תעלומות זה .הליל"" ,וזי לי"

כמקצת את אופן תיאורו של גבסיך נספרויו האחרונים ,הכל שם ,כקונץ הספורים

ההוא ,פשוט ·רדיאלי -

ו"לחש קדשן" ,אף כי כשיריד ,שנדצר.ן כעיקר נתק·דפת יצירתו הואשדבה ,בינות

ו.אף וי אלי כירתו· .לערמת הספורים האחרונים ,שהוא

גם די המתחיל"" ומכאן ·האריכות היתרה שנהם

מספו נהם נשפה שחציה רמז וחציה סרה ·מעלה שם גבסיך תיאורים על גני תיאורים.

שדנות -
עד גמירא.

אחת הוא מספו לבן ,כי חיה" .נעל פנים נכבדים ,מוקפים זקן שחוו מעוגל דעינים
קטנות עורמות" ·והיה "לכדש נגדי יו"ט לכנוד האספה הנועדה  -פואק שחור
ושרשות-זהב ענה מדוכסה .אל שתי כנפי חזיתו הלכנה ומתנוצצת על שפוע
נוסד הבולטת" ו "היה שקרע נכסא עוטה-לכנים ר עופו אל ה פתח" ,כשהוא מסב
"אל .השלחן העגול ,המכוסה מפה גונדנית .נארגה ,שממעל לו כספון תלויה ,על
שרשרות מ.ופזות ,מנווה מנוקת ,ח ר כ ש ת ג ו ל ·ה ל כ נ ה  -כ ה ",ה הסופר של
ה"נפשות הרצוצות" ,ה"נשמות הנוגדת' /ה ע ו טיל אי ר ת ,שעל ציוויו הדקים

ישנה בחיים- ,

הקדים של המציאות ,רק זכודנות ,חלומות ונגוהות ,ומצד שני אנו מוצאים בהם,

על כל עמוד ועמדה תא.דרים מדויקים של חיי המציאות ,עד כי דומה הוא עלינו כמי
שרואה את הדברים ואיה בפזלה,

ז;ם

- ...

.

אחת :

ח·דשנית-מציאדתית ,ושנית :ורחנית-אדירית.

מצד אחד יש בכל שורה ממיטב השירה וחדושה ,ומצד שני לפנינו דברים כחיזתם-

האמת הערומה כשהיא לעצמה.

ארבעת ספדויו הגדולים

של גבסיך )"הצדה",

-

העיקרית

הם אב ט ו בי אן-

"בינתים"" ,נטרם" .ן"אצל"(
ג ו פי ים.

אוצר

ירושתו

-

הרבה מ·הדברים המסופרים בהם כשנד נתזך מכתביו הונים ,דיש שגם

בשלשו בפי אלה שהיו קרובים אליו

נולט ומטיל צנע כנה פה הכל חבוי ועטוף צל רן .הנה ה"סיוינדה" הדקה-הוכה

rp

לא חןל.ן שני היסודות האלה לבקש את נפשו ולהלחם על נפשו".

םצד אחד אבד שומעים בכל שדרה מספוריו האחרונים את שפת הנפש ולפ.נינו טשטוש

הרכה על ציורי הגרף דנתן לציורי.ו נכלל דמות הגרף.

~~ \; lי

כי גם כשחדל לשיר בשירים ,ואף את מר גילדיז הסיטוני עזב לנפשן

שישנה או גם איננה בחיים ,ויסוד המציאות זו ·הפשוטה ·דהמגושמה ,שישנה ,נדואי

כזאת חיתה ההתחלה של גבסיך כ ספו ו .אולם נעצם חיתה ההתחלה של
גבסיך כ ש י ו  -ואחדים משיריד אף ואד אור קודם שנדפס קונץ ספדריד .ושיריד
של גבסיך ה.ראשונים ש.דנים הם תכלית ש.נדי מספוריו הראשונים .אם שם הכ·ל

צדד צד.פי -

מן הקצה אל הקצה.

דשתי הנקדדדת ההתחלידת זומר" ששלטו בנפשו

ופסק מהתכונן אליו ·ואל דרכיו ,גם אז לא חדלו שני היסודות האלה ,יסוד השירה,

בסדנה הזיה חרישית ·ופורשות עליהם כנפי החלום ,התעכב נספדויו הראשונים

ו;י~י ת~~ רז~;:ז;:

מעין שתי התחלות שונות

חיתה לו·וחד ·והוא הלך מלכתחלה נשני זוכים שונים ,שהתחיל.ו משתי נקודות

סדטדני אמיד" ומראה אותר לנו נמלנדשין ,הליכות ביתו רכל פרטי חייו ,דננשימה

שלד )נ"הדרר"

 -יחד עם שפת הרז והסו.ד"

ההתחלה של גבסיך כאילו חיתה אפוא כפולה.

וכמקדם הנגינ.ה המתאפקת שנציויי·י האחרונים יש כציווים ההם מן ההבלטה
היתרה .ומן הגשמיות היתרה .הנה הוא מציג לפני.נד כספרור הראשון את "מר גילדין,

הראשון( :
~לדם גוך~~ם לדז ,יי1נ:יי

-

זד היא לשרנו של גבסיך כשיריד

בחייו 1

אבל אותם הדברים עצמם ,שאבד יודעים

מפי קרוביו אר מפי .מכתבי.ן ,בעשר פה חדשים לגמרי ,כי הוארו פה נאדו אחו ,ארו
שנגנז בנשמותיהם של אלך" הנושאים בקרבם את .צער ההוי.ה ואת חלדם ההדיה

!

גם-יחד".

~אנ:יי,

כל גזרתו של גבסיך חיתה מגזרת ה"כפרלים".

ר~  IJז;~pים••.

כל טבעו היה טבע כפדל.

לא רק שהיה איש נעל צדדים שר.נים מאה אלא שהיה גם נעל צדדים מתנגדים

~נחיל
 ".ז •

·!
1

L

.

מא,ן בעל תכרנדת-נפש ,הנלחמות זר נזר.
הניגוד העמוק

הזה :

אף כחיצוניותו חיתה העין מפלה את

פני נעל הקרמה ,הוארו באדר רוחבי ,לא חילוני ,אלא חלובי,

יי

ףר""

•'
!

א.

11%

ג כ ם

כ.

,

ז

ראשונים

עול הפנים האלה עם העינים הכחולות שבהן ,המארכות .שלס המצח המקומר ,הגבוה·
והרחב .כנין יונכד לאחד המאורות הגדולים .סבר פנים נעימים היה לך ,ועם-זה
.חי.ה מטיל מרה ,ולפעמים גם אימה.
פרצופו

הפנימי

ורשמי

הפנימיים.

.חייו

הוא

חי

מא,ן ועם החיים האינטנסיביים האלה .המלאים

שלמה

והיה

·מביא

כל

תנועה

שואפים

הם

במשפט

להם גבוריו את חייהם :

רכל

שואפים ושזב מתיאשים ,ושוב חול·מים ·ושוב

וכן

חיים

חיזלמים .ומקיצים,

ושוב

זעזוע

ומתיאשים,

מקיצים ;

חיים אינטנסיביים

רב ,חי חיי הסתכלות.

רגש

שבנפש.

וכן טוים הם את מסות

וסוף אין ל·י ודומה ,כי גם חשבון אין לו ותכלית איד לו .הנה סדים הם מסרה זה,
והם גם אוחזים במן.ה .ומודדים כל חיוט וחוט שבו .וכן הם בוחנים ובודקים אותו
ואת כל המטרה גם-יח.ד ·ומבקשים ,בכל עת חשבונות רבים .תוהים הם תמיד על
חייהם ירחיי .נפשם ,עד שן.ו.מים הם עלינו כאילו שואלים הם תמיד לעצמם אותד
"אמר.-נא לי 4
שאלה .שבה היה חבר1ו של נפתלי )גבור "בינתים"( טורדו תמיד :
J

בחזר יפה-למה אתה rזי· אח?" גברריו של גבסיך מתגעגעים זש·ואפים תמיד רק,
"החוצה ! החוצה ! לאוירו של הקב"ה ! .אל אותו המרחב ואותו ההפקר" ,וביחד
עם-זה הם כמהים ·וע·ורגים תמיד להיות "כאותה התמרה הקלה ,המתמדת שמה ,הרחלJ
הרחק בשדה .מאותה ארובה ,שבצמצום

(זמשתברת וחוזרת שרב ומתישות ומנוחה לא מצאה "".הל

ארתה אי-המנוחה .וחוסר-העמידה של הכפילות ,שאנו רואים בחייו של גבסיך
זבחיי גברריר בספררין - ,את אלה אנו מוצאים גם בסגנון ספרריר .גם פה אנו

~מוצאים כפילות ,סתירות של צדדים ,שאינם מתאחים .בסגנונו של גבסיך ובדרכי

החיים ,שאין מספר לחיוטיו הרבים ,הסבוכים ובאגדים ,מסרה זה .שראשית אין לו

אפשר
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העולם ניתן לפניו נתיבות-נתיבות דשבילין-שבילין ,זכו·לם יחד משכו את לבו,
'ועל-כן כאיל.ו תעה כל ימיו מנתיב לנתיב ·ומשביל לשביל ונשמתו חיתה ל"נשמה
זzזלרלארתיה חסרות" ,ונבראתם של גבוריו חיתה תמיד "מתארכת פתאם רמתכזצת מדי

וכשרטוטי פניו ·ורשמי קריו החיצוניים ,כן גם
בפנימייותו

ואחרונים

לראותה ,ומתרחבת ומתפשטנו

ובטלה בשטח התכלת הגדול" .נכספים האנשים האלה בלבם אל הטבע ואל החיים"
ופניהם תמיד אל האפס הגדול ".ימים רצופים חי לד אפרים מרגלית "(.לצא"ב)
נשזרת ובהרים הרחוקים" ,השיח ,אשר בשדה ,האכילהו לחם .וגלי הפלג ,החרמת

ה:נעתר בספרריר האחרונים אנו רואים .בעיקר שני יסודות שונים ,שאת ראשיתם
cזמרצאם כבר ראינו ·מצד אחד בספרריר הראשונים· ,ומצד שני  -בשיריו הראשונים.
.גבסיך ,עד כמה שיראה זה כזר בעיני הקורא הרגיל ,היה אחד מבעלי ההבעה

השלמה ביותר שבספרות העברית החדשה .לא רק שידע את השפה ידיעה רבה

ועמוקה וסגנונו הוא אחד הסגנונים העברים המגוונים ניירתו .והעשירים ני.ותר,

אלא שידע גם לשלוט בעשור הרב ולהשתמש בז לחפצו .הוא ידע את מקרם
חיותה של כל מל.ה רמלה וידע את סוד קסמה .הנה ,לדרגמא ,קטע קטן ,ריתמי
מ<א,ן של "הצדה" " :משהתחילו קורים ארוכים ודקים זוחלים באדיר רעלים
צהובים נושרים ומתפזרים בשדרות שבגנים ,היה חגזר ו.רמס על הע·לים הנושרים

 :rפרארת של חדדה ובקדחת של אנרגיה פורצת ,וקרמת.ו חיתה מזדקפת ,רחזהז
·מתרחב ובכלס ,ופניו נעורים .עוד שבוע ,עוד שני שבועות ,והשמים יתכסו קדרזת,
1

והרוחות ·תהיינה מיללות .והימים יהיו עגומים ,והשמשות תהיינה מזדעזעות .ופחי
.הגגות יהיר מקשקשים  -הידד ! · -י·מצב הרוח יהיה איתן ,והמחשבה תהיה

פלגים בין אפיקים .ורחשי יציורים בדשאים ,צלילי הזמיר ,המכה בחליליו ,זנסירנו

ח.ביבה וממלאה את הנפש ומרחיבה את הדעת" ,והנה עוד קטע אחד קטן משם,
·שבו הוא מחיה לפנינו בצלצלי-כסף אחדים את ראשית האביב " :התחילו מציצים

הרגלי ,השוכני בשן.ןת ,נגוהות הלבנה ,כשהיא כחדלה וטהורה ,וכתמי החמד.
הבזדדים ,בשעה שהצ·ל מרובה .ורוח נדקר קרירה מנשבת - ,והוא עומד "א צ ל"
החיים ובזטה תמיד "ה צדה" .ספוריר של גבסיך הם לכאורה כולם מסבתא אחת-

·דשל·ולירת זהב ·מבהיקות ממסה ,ופלגי זהר מקשקשים ברננה ,ופרות מתחככות
בכתלים .ומתחממות בחמתם" רבו :יד אמן רכה ממשמשת פה בפנסתר הגדול של

לרגלי ההרים הגב.והים. ,השקיטו את צמאונו" ,זכולז הוא מלא קסמי אור וצל ,לחש

גדולה .בסדר "נשים" ,מטפלים .הם הרבה כולם "בפיר·ושה הנפתל של המלה  :אשה""
ך.מציגים הם לפנינו שזרה אר.וכה של דינה רזינה .מילי וצילי ,רוחמה ומניה ,רוזד~
ו.וירה ,חנה ומינה" .כנזפיא של ·לבנות פנים ונוגות ושל חכלילות פנים וקצת פחונו

נרג.ות" ,בעוד שיחסו הוא אל הנשים ,כפי שמשתקף בפרצופם של גבוריו .נראה לנו
כפסיבי .אין דרכם של גבזריו לחזור אחרי נשים ,אלא הנשים חוזרות אחריהם.

טלאי שמים כחולים ורכים· ,רחמה חדשה מחממת ,וצלצלי כסף נשפכים ממעל.ה,

הלש.רן ,והוא שופך את צליליו ופורש את קסמיו .ואצל האמן הזה ,שכל השערים
כ~אילו היו פתוחים לפניו והוא נכנס בהם בצעדיםכ חשאיים ,אבל בסרחים ,אנו
מוצאים ,מצד אחר ,על כל צעד ושעל ,גם אותר יה"מלול ".מלולם של צללי הנפש
המטושטשים" ,זה שיש בר "משרם וחישת הר.וח הנכאה ,הדופקת בפתחים סגורים

ז~בקשת את בסריה"".

לכל "גבור" כמה "גבזררת" ,החוזרות אחריו ואינן משיגות אותו .ודרמות הן לצלן·
זה של אדם ,שאינו משיג את האדם לעולם".

המטבע של גנסין חיתה בת צדדים רבים ושונים.

בגבסיך חיה הרבה מן .הפסל.

דרכיו רבים היו רש.ונים~

*

 -להבליט הכל

חיתה בו נסיה להבלטה

ב :צ ו ו ~ ב ו ל ס ת ,אף דברים שאין בחם כדי בליטה ואחיזה .אולם יותר מזח
"•i

1

i

1
'.1,

ראשונים
א.
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ב.

ראחדרנ•ם

נ בם י ז

הונה היה בר מן המרסיקן ,כי בדבריו הכל בנ·יי על הנגינה ,על הקול .רחצי-הקול.
את נסיתר לפסלות יש לראות גם בזה ,שדונו ל גלם דברים רוחניים ולהלבישם
גרף .וחרמו  :את דממת הקיץ ה"ר ·י חשת" שבשדרת הוא רואה כשהיא לובשת

בשו ונגשת אליו )"בגנים"( ואת" ,השדות הרחבים י ה כ וסת ב ים" באביב הוא
וראה בזמרת חיה גדולה ,הנאנקת "בהנאה כבדה".

דרכו בכלל לגשש ולמשש

דברים רוחניים .מתאר הוא את "הדומיה ה כ ב .ן ש ה שבלילה ואפלוליתו ה וויה
)התראו של "וויה" הוא אחד התארים השכיחים בירתו בכתביו של גבסיך( .אולם
נסיתר לנגינה רלמרסיקה גדולה הונה יותר .ספרסר העיקרי הוא זה של המרסיקן
המלא הזיה וחלום ותנועה פנימית רכל חייו הם מעבר ממעמד-נפש למעמד-נפש
רממצב-ר·רח למצב-רוח .זה הוא ספוסר העיקרי רכזה הוא בעיקר גברו ספרריר.
נשמתו של גברו ז·ה כאילו שסה תמיד על-פני גלי האין-סוף דהתנדרה והנסיגה
הבצ.חית של הגלים ההם מנידים ארתה תמי.ד"

המרסיקה ,לפי ביאורו של שרפנהריאר ,היא האחדות של השרנה בי.ותר ,הסדר
של אי-המסודר בירתו ,ההומ.רניה של המפוצל בירתו .בנויה היא כולה על ניגודי
הקולדת השונים רעל התאחדותם יח,ד ותנוג.תה היא תנעוה נצחית של התפוררת
כוללת היא בתרנה את ההפכים השרבים ,ובנויה

והתאחדות ,הסתעפות ,והתרכזות.
היא על ס·רלם הקרל.ןת הרבים והשרבים שבלב האדם רההריה כול.ה ,והיא המשלימה
ביד כלום .ומאחדת את כולם בהרמוניה אחת .לכן רק היא היודעת את הדרן

ממדרגה ל.מדרגה שבנפש האדם ,משלבי הסולם .התחתונים אל העליונים ,ומן
העליונים אל התחתונים. ,ורק היא היכולה לגלות את כל העושר הרב ,שאין' גנרל
לתהפוכותיו ולהסיר ,אשו בנפש האדם  :את ·מערכי לבר השרבים מאד הומשתנים.
גם אצל גבסיך אנו מוצאים את האחדות של השרנה בי.ותר ,את הסדר של

גם נשמתו חיתה כולה

אי-המסודר בירתו ,את ההרמוניה של המפוצל בירתו.
בת ביגודים שרבים וכללה בתרנה את ההפכים השרבים בירתו.
בין כולם ואחהז את בלם בהרמוניה אחת.

~היא שהשלימה

ולכן היא שידעה את הדרן ממדרגה

למדרגה שבנפש ומשלבי הס.רלם התחת·רנים של קולות-הלב אל העליונים ,ומן
,העליונים אל התחתונים ,והיא שיכלה לגלות הרבה מן העושר הרב ,אשו בנפש
האדם ,שאיד גנרל לתהפוכותיו ולהסיר ,השרבים והמשתנים.

עולמו של גבסיך ,העולם שהי.ה חי בלבו ובלב גבררי.ן ,הוא עולם של תנועה

נצחית.
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הובעה איד להם בשפת האדם.
פנימי .רוסס-העורקים חי.ותר דק

את הלן-הנפש היותר חשאי ,ועד-הלב היותו

-

את צל צלם של כל מחשבה ורעיון ואת הד

הסתפק

חרא גם לא
הדם של כל וגש והרגשה ניסה גבסיך לתאר במלים.
בדברים שבהכרה ,אלא חפש תמיד במה שמתחת לסף ההכרה ,כמר שלא הסתפק
רק בדברים שבהרגשה ,אלא חפש ·תמיד את צללי הצללים הדקים שלה.
אכן לא ההכרה היתה אצל גבסיך עיקר ,אלא מה ש מ ת ח ת ל סף ה ה כ רה 1

לא ההרגשה עצמה ,אלא הד הדה ,אותם צללי ההרגשות והדיהן ,התועים בקוב
לבר ומרחו של האדם ,כאיל.ו בלי ·מסרה ומגמה ,והמטושטשים לרוב ,דר.רמה שפתרןו
איד להם ומטרה איד להם ,דברים שמmא ללבא לא גליא .בכתב המחוק והמטושטש
הזה היה גבסיך קרוא כל ימיר· ,ובעשה אולי על-ידי-זה ל מ טפי ס י ק ן ח גד ו ל
בי ו ת ו שביד המספרים העברים .הוא התחיל תמיד במקרם שאחרים מסיי.מים.

לו לא היה ה"יש" עיקר ,אלא ה"איז" 1לא ה"מלא" ,אלא ה"ריק"  -החלל הריק
של ההריה. .בקרני המשרש הדקות היה חפץ בעיקר ל·משש את זה שאיד למששר
גידים ,כמר שגם עיני.ו לא היו צופרת בעיקר במה שבחיים ,אלא במה ש אצל

החיים וממעל להם".
גם צי.דרי הטבע והנוף הרבים אשר בכתביו של גבסיך

מצטיינים לרוב באותה

דקרת הראי.ה והשמיעה ,שיש בה מאותה ההרגשה .הדקה ,היפה והחולנית של מי

שעינ.ן איבה מבחינה בצבעים במזה

שהיא

מבחינה

בצללי

צבעים ואזנו איבה

מבחיבה בקולדת במזה שהיא מבחינה בבברת-קרלרת .עיבר חיתה צודה ניחדר את
הקרים הדקים בירתו ·ראזביר היו גר.דירת וקשובות עד לידי חלוניות.

בנפשו המרסיקלית של גבסיך הדדר רחיו הדים רבים בלי קולות ,הדים שנישאר

אליו ממרחקים ,מחלום על עתיד שלא יקרם ולא יהיה ,רעבו שהיה ·ואיבנו ער.ד
רעל-כן היא שחדרה תמיד אל הנשכחות רהיתה נמשכת הונה אל הזכורברת
הרחל·רמרת .הפרקים היפים ביותר שבספרריר של גבסיך ,המרעידים בי.ותו את בימי
לבב•ר ,הם פרקי הזכררברת.

בקיץ בזנו חגזר נסתיר ,ומלא הוא אז תוגת הסתיר,
הספור היפה

·ונסתי.ו הוא בזנו ב"אביב צוהל אחד"· ,ומלא הוא ששןר אביב .והרזו.
בירתו הועמוק בירתו של גבסיך ,ספררו האחרון "אצל" ,האו נדלו כעין ספו
הזכררברת· .מתחיל הוא ,הספדו ,באפרים מרגלית ,שהיה מוטל ·תחת אחד השיחים

בנגוהות הלבנה הכחולה דנזכו ב"נגרהרת אחודת ולבנה אחות" ,וגומר נאותר
אפוים מרגלית ,כשהוא מוטל כבקליט המרופד של הכובשים והדמדומים ·מתגברים

מנגינה אחת בצחית ורעדת בתרן העולם הזה ,והיא משתברת לאלפי

עליו ·וכנפשו הן.מה ארתה ההריה ההוזה ".המציאות שחיתה לחלום ,לזכוןר ד·לבגינה

עוברים אנו עם גבסיך זרן של מדרגות אין-סוף ,שביד הרן דהקשה,

עברו ,וצללי חלומות רחרקיtנ ,שלא היו ולא יהיו ,תעו כבפשר ושרו שם את מבגינתם

יסי-מנגינה ,שיש בהם מן הרן בירתו ·עד הקשה בי·רתר· ,מד הנעים בירתו עד
רס

העגום ביותר.

הנעים והעגום ,וערלים אנו על שלבי °קולות כאלה ,שדומה כי מבטא איד להם

בשכחה היא שן.וכבה את נפשו המרסיקלית והרומנטית .הוא בשא בלבו הד עולמות

רז
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ומנגינת-עולמים זו שהביאה את גבסיך לידי אותה" .התוגה הגדולה לא פשר
לה ,ולא שחר" .נפשו חיתה מלאה כולה את יגןו הערב ,מפני שעמוק עמוק בלבו
בשא את הוד הבוקר".

מתחת לסף הרגשתו ,בממלכה הגדולה והרחבה של אי·

·הידוע ,אשר בנשמת האדם ,נש.א עולם גדול ומלא שכבר נחרב או שגם לא בברא

עו.ז שמש גד·ולה ואן.ומה ,שהוכתה לרסיסים ונגנזה בגעגועים שבלבבות, ,ולבו בכה

מר על חורבן עולם מלא ,המדבר _,קורא ונוהם אליו מתון נפשו ".בלבבו היו
חר.ן.תים ל.וחרת טהורים ,שטרם נפסל.ו ,ולוחות שנפסלו וכבר נשתברו ,הוא שנשא

אותם בלבו ושמר עליהם במצוקת נפשו .למרות אותו "ההפקר הגמור שבנפש"

של הטפוסים האלה של גבסיך ,כמו שמדבר עליהם אותו ד"ר שלשלת "(,םרט"ב)
הרגשת ה י ס , ,,ן זה שהוא בבחינת "יש" ובבחינת "אין" ,היא חזקה אצלם ,ובלבבו

של אותו גבור חי אותז חלום נעזרים על-דבר ה"נצח הכחול" ·ועל-דבר אותה
"טהרת אלחים שבנפש" ,זו שקול צלצולה נשמע דרך צללי דורות" .הנה מספר

לנו גבסיך ,ב"בטרם" ,על-דבר גבורו אוריאל ופגישותיו עם אותה ·מילי ,וגם אותו
המקרה ,שקרה לו את אותה מירקה ,שאף נשעה ש"היה שוכב ד·ומם ומביט קפואות

אל כתפיה הפורחות ,שהיו מבצבצות ומורידות מתחת לבלוסתה הקלילה והיו חרדות
וכאלו נמשכ·ות בתארה ל-דהטת אליו ,ופניו היו ,כפני סומא זה שמלידה ,חורים
וקופאים בחורתם וחרדים-קשובים" ,אז ,בשעה 'זו ,חיתה נפשו "מגששת ,תוהה

ל·מחפשת כשלרה שבטשטוש אחרי איזה דבר ,כמדומה ,חשוב מא.ז שזה-לא-כבר
;ןי.ה שומר אותו בלבו ,שומר באיזו יסורים ·מציקים שבנפש ובאיזו בטחה אבזריה

ומלאה ארס רוחש ,שדבר זה לא יאבד ממנו נצח ,שבכדי כל הכרכדרים האלה
ואותו דבר ירדפנו תמיד כצל ,ומפלט ממנו לא ימצא"".

.הנה פורשו של גבסיך בעצמו ל"אותה תוגה גדולה ורוחשת חמות" ,ש.הוא
מספר עליה באותו ספור דף אחד קודם לזה.

אותה תוגה הבאה ממרחקים ,מרחקי

דורות"" וכעין רמז לפר.וש זה ,יש למצוא במקומות רבים אחרים מספוריו .הנה

בפתל אותו נחום חגזר )ב"הצדה"( נפתולים רבים את נפשו "הקמרטה והנפתלה".

מלא ה:וא נולד חלומות ושאיפ.ות ,גם אומץ ומרץ ;
האומרים לכאורה להתפרץ החוצה ,לכבוש ולבנות ;

כח גדול לו ואנרגיה רבה,
שורה שלמה של עבודות

רבות ·מס.ודרת לפניו ,ועליו רק לבחור באחת מהן ,כדי להתחיל בה- ,

·והנה עובר

קיץ ,חולף סתיו ,חורף ,פונה אביב ,ושוב בא קיץ ושוב סתיו ושוב חורף ןשוב
אביב

-

והוא דוחה את עבודותיו הגדולות והדברת מידם ליום ,מחודש לחודש

ומתקופת-שנה אחת ,לתקופת-שנה שנ~ה.

דאחדדנים

ז

הנצחית ,שזמן אין לה :ומקום אין לה בחיי הממש" .מנגינה זו של הטמיר והנעלם,

קרי :

ראשונים
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לבד מן הניגודים הרבים ,שנפשר עשירה

בהם. ,וההפכים הרבים ,שאינם נ'ותנים אותו ללכת במסי·לה אחת ,יש עוד איזה דבר

כמוס אתו ,שאינו בדתן לו לחי.דת ולעבוד :איזו תוגה חתומה וסתומה ,שאינה .מוצאת
לה גאולה אף בנטוי ,שרכנת בלבו וכוססת אותן ,ולב זה חרד ורועד .ומתנודד תמיה
ומנוחה לא ימצא לו.

אתן ושח ומטייל ;

הנה הוא מוצא ל.ן :מפלט בחברתן של עלמות אחדות וצוחק

אולם גם בשעה שהוא יושב בחברתן ,הוא מביט "אל החלונות

האפורים" ,וצהלת השחוק מפליאה א.ןתן ,וכשהוא מטייל אתן הוא יודע ברור ,ועוד

תיכף .מהיום הראשון לשבתו אתן ,כי "כל האנשים 'האלה גם-יחד זרים לו לגמרי"·
ובכל-זאת ,הוא מוסיף לבוא "·לאותו הבית היפה ,אשר בקצה הרחוב השוקטה".

·והוא מוסיף לשחוק ולטייל' ועם-זה יחד למאס כשחוקו ·וטיוליו ; הוא מוסיף לשאוף

ולחלום על עבודה פוריה ,ועם זה יחד גם ·להתיאש ולהתבטל -

כחולה אנוש הוא

מתהפך .מצד אל צ,ן ומנוחה לא ימצא לן ,עד אשר הרגיש "פתאם לחיצת-לב איומה
וזרם דם רותח שטף אל פניו .וסלד את עיניו.

נצבה ל.פניו

כמו חיה יי·לנא

המעטירז\,

מ ה ה י א ע יש ה

ויזכו

את

פה " 1

ישיבותיה

"ןפתאם

הרבות,

ואת

הביבלידתיקה של שטראשון ,ואת עבדותו בבית-המקרא ,ואת הספר "כנסת ישראל"
עם תמונת.ו היפה של פרץ סמזלנסקין ,ואת לילדת העבודה הכבירה בחדרו השוקט
שם ,ואת חבריו החולמים גם הם חלומות שכמותן ,ולחיצת לבו גברה עד למחנק,

דעיני"ו קמו וגע ,דאזניו התחילו הומות"".
כן גמר' גבסיך את ספררו "הצדה" וכן הוא בדתן פתרון לחידת חייו של
אותו גבור ,גבור הספדו ההוא.

רפתו.רן מעין זה הוא נותן גם לחידת חייו של

גנזו אחר ,אותו הגבדר האחרון שלו ב"אצל" ,אלא שהדברים שם חתומים יותר -
·דגם דקים הרבה יותר.

אחרי ספרו שם על ההרפתקאות הפנימיות ,שעברו 'על

גב.ורן ,שנמצא תמיד בין אותה "תוגה הדמיה ,החודרת למצולות אפלות" ,רביד

אותו "חלום מתחולל ,השואג לגאולה רחוקה" ,אחרי התפתלו שם נפתולי אלחים עtנ

אותר הגבור ,שמא  iנקרא נחרם חגזר עז שנקרא אפרים מרג·לית נעשה נפתל הרבה
והרבה יותר,

-

הוא מספר לבו בסוף ,כי "אותו ·כאב-תמיד וצורב ,הסוגר את

הנפש השותקת ,זה לא היה רחוק" הפעם ,וגם הפתרון לא היה וחדק הפעם ,כי
"קלוש היה נר התמיה שדלק יתום אצל בית-התפלה הגברה ,וברחוב הסמוך
כלתה רגל חוגגת .והפרדס ,הפתוח לרוחה ,היה נטוש והיה שותק וצמרותיו השחיריf

יחד והקשת שכמבזאר המדקשט חיתה כנויה ושני הדגלים הארוכים היו מורדים,
ובטנדרה של הנכר המרובצה והמאפירה .הקרובה היה אחד ממקהלת המנגנים,

שרידי שותה' שכור .שאבד את בני חבורתן ,קורס באבק הסלול ומחלל

בחליל 'i

שירה אחת בזגה ופראית למחצה משירות המולדת שלו הרחוקה"""

הנה הפתרון ש·ל החיים עם "אותז כאב-תמיד וןצורב"! -

נר-התמיד נעשה

ו
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ופרדס נטוש וזה שאבד את בני חבורתו קורס באבק ומחלל בחלילו
קלוש ה

'

i

*

סתחפו של ישראל סבא"  -קורא גנסין בעצמו לבכוריו
"פרחי שדותיו שנ
ממכתביו )לבת-אחותו( הוא כותב על-עצמו " :זו היא נפשי
רט"ב) ~ובאחד

"(,ם

כאורה יש בר הנח דיש לו אפילו ההדר  -רק פרח הוא .שהנצה החלודה,
דבר של

'\1

~

1
:/

 nחל.דות הדורות חיתה באיש הזה ן פ ר ח ה באיש הזה .
רשם חפשי את פתרןנן",

עזבו זה-כבר וחרב זה-כבר .או גם שלא היה ולא נברא עדו ,אלא
שעולם שלם,
בחלומותיהם של יחידי הדורות ,פרח בחלומותי.ד רבזכרד.נותי.ו ,בפרחים
חי בלבבות .ו
מעלמא הדין .פרחי קברים הם פרחיו היפים ,שפרחו בשתיקה ,הגדולה
שלא ·
העולם הגדול ,שנשא בתרן לבו ,רעל פני קברים עמד כול.ו .העולם,
של בית-

הוא בעדם ואין הם מוצאים בד כל תוכן ועולמם ,עולם
שבד חיים גבורין ,ריק
בעמקי לבם ,חרב ,זהם כאילו מסתובבים "בשטח האלם",
שהם נושאים את תמונתו
דע.ומדים הם על גבול ה אפס .לכן גם כל חדק מחדקי
הריק ,אשר מעבר לחיים,

בהם .נאותר השטח האלם והריק אין כל שליטה לחרק הכובד
החיים אינו שליט

תוהים שם ותעוים ,באין זרן ובאין מטרה ובאין מגמה.
דחוק ההתמדה ,הואנשים
.וניות אחת אל חשביה ,בלי כל התפתחות וכל הדרגה וכל
דיש שהם עוברים ·מקיצ

פוריו של גבסיו כמעט שאין כל מעשים ומאורעות ,המשנים את
השתלשלות .בס

,אותם ,אלא האנשים בעצמם משתנים ומתחלפים בפנימיותם .ויש
והחיים ומחליפים

ורגע אחד הם נעצבים ,רגע אחד הם מלאים שחרק זמר.רצה,
שרגע אחד הם שמחים
שנים ,בלי שנראה את הגבול המבדיל בין אלה .הנה
והרגע השני  -בכי ·וחורק

נחום חגזר )ב"הצדה"( את ורזה ,כשהוא צועד קוממיות" ,ופתאום
:ינטייל לו אותז

את כפיר יזיתנפל בתרועת ·משרבה על גב.ך וישקע בשלג
בטה חגזר הצדה ויפרש
המשא  .nהנה הם שוחקים שניהם ,גם הוא וגם וזזה,
,הטחון ,אשר נהרס מכובד

'ומתענגים ,לכאזרח .שניהם" ,ופתאום התחלחל לקול המשונה של
המטיילת אתך,

את אחיזתו .אחרי-כן הלכו שניהם בדממה ,זאל
צחוקה ,שבתעות קצת ואבד
בנפלו ,גם הבט לא הביטו" .החיים פה כבחלום.
ה"·אדם" ,אשר נשקע בשלג
חוזרים וחולפים מיד  1מתגלים מקרים ומעשים ,וחוזרים
מופיעים אנשים דוברים ,ו
פנים· ,וחוזרים ·ומסתתרים .מחשבות עוברות דזכרדנדת
דמיד מתכסים .מתראים
רגשות וצללי רגשות ,הגי.ונדת וצללי הגיונות עוברים
.באים . -אי מזה באו ?

לבים'!  -הנה קולות והדים ,צללי צבעים ודמדומים -
 -אנה הם הד

הוולכים
העבים ,הקלים הוזכים ,ענני ה כ ב ד ,ן התעוים על פני הרקיע,
וכל אלח הם כגזרי

!1.

שאינם רבים פה בכלל ,באים כמד במקרה .בלי סבה
בלי כל חפץ ומטרה .המעשים,
יש שהחיים

שירה נוגה משירדת המולדת שלו הרחוקה".

לא אש ,מלחכת סביבה  1אבל חלודה אוכלת ואוכלת" .ודבר כי יצא מפי,
שלי -

ראשרנ•ם

ראחרר•:ס
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עולם וסדר זמנים בגבול האפס ובעולם החלומות.
ומסובב .כי אין סדר
זעם כל חדקי הברזל שלהם נראים לנד מפה,
הממשיים עם כל שאדנם :והמונם
דהר נפלא להם ומראה נפלא .יש שאנו מדמים
מ ע ב ו מ ז ה ,כה וחדקים-וחדקים,
ן-אדם שתעה אלינו מאיזה עולם אחר ,דהדא ספק
לראות בספוריד האלה של גנסין ב
בעולם התהד ,בשטח הריק שבין ה"יש" דה"אין".
חי וספק מת .הוא כאילו תעוה
הוא בלבד גם את צער היש ,וקשה לן לחפור
עומד ,הךא ב גב דל האין .אבל בדשא
והשותק הורחדבדת ההוזים והשלדים והמית
גם מיש זה" .חלום היה הלילה האפל
מאצל בית;-הריחים הוחזק ,החולם יחידי אצל
המים הרבים והשוקקים .שבאה
שבאה והשתפכה אל הדממה הגדולה ונתנה
לשונות .הנחל ,אשר בשדות השלחים
החיים והמונם  -אגדה רחוקה בדבר בני-
לה צדדה 'מי,וחדה .אגדה ספרד בדבר

11

\י
1

.ואומללים .אגדה משונה ומנוזלה וכה רחוקה מהשכל
אדם חיים ;טורדים ונואלים
והמציאות ההוזה.

יסדרים

-

אלו יסדרים ? היו הללו רחוקים .כמו שחיתה
.מה

המנוחה הגמורה וחדקה" "(.לצא")
צ ל החיים ,כחלום וכאגדה משונה ןמנוולה,
הכל נראה ל.ך ,לזה שעמד א
של החוזה ,והכל השתפן אל הדממה הגדלה.
שהיא כ,ה רחוקה מהשכל והמציאות
והוא .נכסף אליו ,אולם גם עדיו לא הגיע .היו
לתהום ה אפס ,זה שנראה לו
כמר שחיתה המנוחה הגמורה והדממה הגדולה
חיסורים וצער העדלם רחוקים,

י-אדם הללו ·ואינם מוצאים בחייהם את נקדות·
רחוקות .ב ין עולם לעולם תועים בנ

נכספים ומתגעגעים לעולם ה ה ·י א ,שהם נושאים
הכובד ונקדות-האחיזה .יש שהם .
חפצים להטביע את צערם בתהום האפס ולשים
בנפשם' .ומצטערים ונעצבים עליו .ד
העון~ם ה ז ה מושן .מרחוק ויש שהם גם נכספים
קץ לכל הצער דהיסדרים  1אולם גם
עצמם באשו ולהעלות בלהבו ; אולם כה משונה
אליו מרחוק וחפצים להטביע את
·מהשכל והמציאות של האדם ההוזה ,זה שיושב
הוא להם עולם זה 'ומנוול וכה רחוק
א ,וכה הם מתנדודים לכאן ~ולכאן ו ב מ ק רה
כאן ורואה את חלומו מעבר ה ה ו
הם נשארים פה או שם.

מקרה הוא .הנה אפרים מרגלית זה .ב"אצל",
כל חייהם של האנשים האלה
לשים שנות חיים לגבי בן-אדם שכמותו ,אליבא
רמז לנו עוד כתחלת הספור" .כי ש
מגדר הנמוס" ,ובכל-זאת חי לו אותו אפרים
ואמת ,דבר הוא ,היוצא לגמרי
בלי שנראה ונדע מן.ער ,אוחז לו אפרים זה
וממשיר את חייו בספורו .ופתאום,
אפרים זה איננו עוד  -וחסל !  -והנה "צפור
רקתך ,וכמעט ש

 Kקדח ממולא מול
אביבה הרחוק ,והתחילה צוחקת צחוק מזוהם.
אחת מאוחרה זכרה פתאום את תור
אפרים חרד פתאום מקפאונו ובנשימה כבושה
שהיה צורם את הד.ממה שבלילה ,ו

1

'1

ו

i1
.1
1
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כלפי ה.תהום השחורה ,שהיה יושב לשפתה ,התחיל מהדק בחפזה קדחתנית את
הכלבלב ,והדק ·והדק והוציא לבטלה בזה אחר-זה את כל ששת הכד.ווים ,שהי.ן

בר"." .נמצא שרב אפרים!" ·ושוב הוא חי לפנינו ומסתובב נאותר השטח האלם
והריק .קורב הוא אל המרת ·לא פחות מאשר אל החיים .בכל-זאת הדא חי .ד·פתארם
והנה מת אחר לפנינו ,מתה דינה" ,דינה זו המשובחת" שלד ,בלי שנדע מזרע
דלמה .אמנם לאנשים שמסביב נדמה ,כי דינה זו מתה מיתה טבעית .הנה הם
אומרים " :היה הטיפוס אצל אותו חולה פסיוני ,והיא לא חיתה זהירה" ,ואנחנו,
שקראנו את הספור ·וזוכרים את כל אותה הסצינה הנפלאה ,שחיתה בינה רביד אותו
אפרים,

בשעת

ההקראה

המשותפת

כשנכנסה

שמה

פתאום

וקראה

לחדר השני" ,לשנים ,שלשה דברים" ,ופתחה ב"סלח-נא לי ,אפרים;
יכולה

יותר..

ראשרנ•ם

1

ורותחת מהר ונטל את פי האקדח הממולא מרקתן ,ובכוננו אןת.ן ביד אמיצה למטה.

בביתן,

ו יי!i

אח ,איני יכולה יותר ,אפרים יחידי!" ,וגמרה

ב"הלא ....

במהותו היסדוית הוא כל-כך זר לי  ...אפרים"" אני כה בריאה".".

אותר

אבל ..

איני

הלא המות
אנחנו,

-

שקראנו את כל זה .וזוכרים את כל זה ,מדמים לראות במרתה גרם אחר ,מאשר אותר
חולה פסי·רני" ,הכרח הגירני" אחר רסנה אחרת ,יותר נפשית ·רגם אולי יותר

טבעית 1

!ו

11

'1
11

1

!/

!
1

!

ראחררנ•ם

לשבילים רבים .בכל אחד מהספורים האלה יש מקצת ממה שיש בחבור
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 -הלא

הנפש המתהלכת בקרב חזיונות-השירה האלה אחת היא  - 1אזלם בכל אחד
זנהספדרים האלה יש גם הרבה .ךן,רנה ממה שאיד בחברן ,כי בכל אחד הרבלזכז

צדדים אחרים. ,נסתרים ,רהראר·י פכרת אחרות ,חבריות ,שבנפש זך ,הידדעה
כל ארבעת הספורים האלה הם מעיד המשך אח.ד כל אחד כאילו נמשך
לחבור ·ונגרר אחר חברן ,דלא רק שהגבזר .הראשי שבנדלם· ן.ןמה להיות אחה

אלא .נדמה לנר ,כי גם שאר הנפשות ,המשחקות שם לפנינו ,בוארת ומתעלמות.

מתגלות .ונעלמות ,דרמות הן .הטפ·זס של וזזה ,למשל ,ב"הצדה" ,כאילו בשבה ברירו"
ב"אצל" ,רהטפרס של אידה הוא כעין ר.מז לרוחמה וכדרמה  1ויש שגם המעשים

חוזרים ונשנים אם מעט .ראם הרבה .כל ספרר מארבעת הספרדים העיקריים של

גנסין הוא כעין רמז למה שיברא אחריו - ,זנן כמעט כל אחד מה"גבררים"
שבהם - ,אבל לא יותר מרמז ,כי בכל אחד ואחד נסה גנסיד ל·העמיק יותר את
השטח ולהקיף אותז היקף רחב יותר .בספרר הראשון ,ב"הצדה" ,יש לבז בעיקר

עניך עם נפש אחת מרכזית ,בפשר של נחום חגזר ,שכל אלה שבאד שם ליא באד

בני-

רק מחמת מקרה שאינו חשוב ,של שטות ,לא ,היה אתמול בלילה לבררת לשני

ערד נפשות אחדות ,דב"אצל" כאילו נאספו כל אלה שבאד אד נזכרו בספורים

אולם לא כן ידמה אותר אפרים בעצמו אן ,יותר .נכרן ,גבסיך בעצמו.

הללו !

.הרי זה

-

פתחה לו שאדל פיה,

כנראה ;

והוא מחטט ·ומחפש שם את

ההכרח שבדברים ".הלא לפלא הוא ".במה החיות הללן ,הנקראות בפי
אדם ,יכולים להסתג·ל אל

החיים !

"הכרח הגירגי" שכמרת זה".

"חה !

כל :

ההכרח שבדברים" "".הרי הוא ,אפרים גרפו,
לא י.פה ,רואים ·אתם ,ידידים טובים ,רק אז,

כשאדם מרגיש את המקריות המרחלטה והמשפילה שבחיים ובמרת גם-יח,ד מרגיש

בה בכל מהוt.וו ,אפילו כשההכרחיות שבהם היא ,לפנים ,כה מרבבה רכה "הגיונית".
חה-חה"".

ב"בטרם" היד א·לה שרב לאחה שנמצא בפזה נפשית אחרת ,דעליהם נתדספד לבר
הקודמים ,לגמדו אתנו את חשבונם האחרון".

ב"הצדה" נתן לפנינו גבסיו את הקדים העיקריים והכלליים של גבדרד  :את
נטית התמיד שלד לצדדיך· ,חזיתו התמידית דשאיפתז הנצחית .נ"הצדה" אבד רואים

לפנינו בעיקר את האמן החולם .את האדם העורג תמיד .דכמה ,שנפשר היא כדלה

אין הגי.רן ואיד הכרח הגיוני ,איד סבה ואיד מסובב בעולם ההוא ,שמעבר
לחיים .יש רק מקרירת ·מרחלטה ,זר השולטת בעולם החלומות והאגדות .אנשים

לירית זמזסיקלית והיא שואפת תמיד "לאשר לא-כאן" .על התהומות שבנפש זר

אינם חיים שם ,אלא תועים ,כהעננים על-פני הרקיע ,רגם אינם מתים ,אלא נבלעים

והצדדים האפלים שבה ,אלה שראינד דידענד אדתם אחר-כן .מספדריד האחרים של

רטובעם בתהום ,כענבים אלן ,הטובלים בנהר-די-ברר ומתמוגגים ·ונטבעים בתהום

גנסין ,כאילו האפיל בספדו ההוא .ואיד אבד רואים את אלה שם אלא .ממרחק רב,

כמעט מעבר לשטח ,בקצה האופק" .הצדה" הוא בעיקר שיר ,והשיר המדסיקלי

האפס ·לאדר השקיעה

נידתו של גנסין .כשאנו קרואים את "הצדה" ,יש שאבד מדמים ,כי נתונים אבד

- -

בסיר.ה על פני נחל פלאים ,ררדח קלה מנשבת על-פני שקט המים .הגלים ידרדרן ידור.דן

*

ארבעת ספרריר ,ספררי·י העיקריים של גבסיך ,סובבים כולם על ציר אח,ד

גבורם ,גבררם הראשי והעיקרי ,דרמה להיות

אחד ;

אולם אחזרת זר היא אותה

האחדות של נפש האדם ,היחידה ,המתפרות לניצוצות רבים ר·מפרכסת לצאת

1

1,,

1
11
11
11

11

דאינה ידועה לנר.

אלא בשבילן ,הזם לגבו כטפל לגבי העיקר ; בספרר השני ,ב"בינתים" ,אבד רואים
את הנפש ·הזאת ,האחת ,כשהיא .נתפוצצה רמחרלקה לשתים; שאחת נקראה בשם
נפתלי בוגר .והשנית בשם דוד רטנו  -שני אלה הם כנשמה אחת בשני גופים :

"ההבלים

ו

1

'

,11

והסירה מחליקה .ומחליקה"" גם ב"בינתים" הוא מראה לפנינו נתחלה את זה ,את

המשורר .בעל הנפש ,שכלבכר ו.וקדים "נצנוצי-אדרה .הוללים וזורמת חדרת-חיים

חצופה רשדבבת"  1אזלם שם אבר רואים כבר את גבררר זה גם "מאידו גיסא" .את

1:
1:

iו י

1
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זה לא עשה ערד יוצרו ישר כל-כך הדדא מבקש כבר חשבדברת רבים .זה שמעבר

לשטח הקריב לגשת אלינו הפעם דבש.מת אפר כבדה כל-כך ומרעילה את ומבד .פה
אבד רואים לפנינו את זה ,בעל הנפש החולמת ,כשהוא נפגש עם ·הצד השבי ,עם
זה ה שי אל ,שהוא שואל אותר תמיד " :אמר-בא לי ,בחדר יפה  -למה אתה חי,
אה "? .ושהוא איבד פוסק ·מלהטי,ל בד ארתה זוהמה " :רכבל-זאת ,בחדר ,אכתי לא

הדבור לי למה אתה חי" ,ובפתלי בוגר זה בעצמן ,זה הנשאל ,גם הוא מזמזם פה
בבאים "וגונח ברתיחה .ורוחש ל·פרקים  :מאי הדה עלה

 -וכובד של עולם ,מאי

הרה עלה!" · -פה ,בספור הזה .מראה לבו גבסיך בעיקר את השואל ,המנתח ,את זה.
ש.מבשיבת רוח פיו הקר.ה בדבלים פרחים וכוכבים כבים .הגבור .גבור הספור הזה,
עומד כבר "ביבתים" ,בין ישירת החיים לחשבון החיים .בין חזרן הלב ההוזה להגיון
המוח ההוגה .וחרא בפג ש שם עם אח,ד אף הוא דם מדמו ונפש מבפשר של גבסיך ,

העומד כולו מעבר ההוא .הספור הזה שובה מן הראשןו לא רק נתכבד ומהלכו.
כי-אם ,לרגל-זר" גם בצדרתר .אם צורתו של הראשון קרובה יותר אל צור.ת
השיר-בפרוזה .הב·ה זה השבי קרוב יותר נצרותו אל הציור הפסיכול.וגי ,ואם
בראשון יש מאמונת הנפש ותמימותה ,הנה מרחף על השבי ·מעין חתול דק
וד·ומה הוא להיות קר י·דתר דיש בו ממרא·ה העשת ומצליל העשת".
ב"בטרם" בתאחדו שבי ה.מרטיבים העיקריים שבשבי הספרדים הראשונים,

עוליהם בתוספה ·ערד אימה גדולה ,אי מ ה מ פ בי ה חיים ו ה מות גם י חן,
ותוגה רבה" .ארתה התוגה ה כ בדה י הס י מ א ה ,שאיבה נזקקת ל בחומים .ואפילו
אם ישנם" ,במקדם שבי גרפים ובשמה אחת ב"ביבתים בדתן לפנינו גבסיך פה שתי
נשמדת  -ואף יותר הרבה משתים ,בגדף אחד  -והנשמדת האלה בלחמות זד בזר
~.מתנגשות זו בזד .והאיש בעשה על-ידי כך .עיף ,עיף רגר·די ,ומבקש לד מפלם ,יהי
זה איזה שיהיה  :מפלט בתהום האפס ,הניררדבה .על-פני חזה של ארתה ריבה,
דלאחרדבה  -באלרגי המולדת השאננים  :בבדה התמימים .תפלתד של אותר גברו,
תפלת חייו .בספרר זה היא  :להיות "כאותה התמרה הקלה ,המתמדת שמר" הרחק
H

הרחק בשדה .מאותה אדרבה .שבצמצום אפשר לראותה ,ומתרחבת ומתפשטת

ובסל.ה בשטח הגדול הזה" .אזלם תפלתד זר לא נתקבלה ,כי אפס קצה יראה האדם,
ולא יראבה כדלה ·דחי· ,דהדא "כדבש את פניו בחזה הורתח והמכה גלים" ש·ל ארתה
די.בה ו"כדבשם באיזו שכחה שבאכזריות בואשת .כאילו אחת החלים דממנה לא

ישוב  -ל.מצא שם סתרה להם

לנצח" 1

אזלם אין סתרה מנפש האדם ,הבלתי

בעלת-תכלית ,ואין מפלם מן הודח .הקרוא אליו ממ:זמקים ,ופתאום ואוריאל חרד
"והרים את ואשד קצת כ ת י ה ",ה "דבמררד לחיו השלוקה ,אצל אז בד הימנית

שלה.סר" היה זוחל ומתפתל רכות דהבהיק כלפי חמה גזם ירוק ומלא הנרצה" .גם

ןאחדדנ•ם

ו

1.49

ייl

בד .בפנימיותו .התחיל ,כבואה .זוחל איזה דנו .הקרוא אליו  :לא לן .בן-אדם.
המו גדע

פה !

 -דהדא מבקש לו מפלט אחו  -באלוני המולדת השאננים .קורב

1

לאותו אבא .ש"נארתם ימי הילדות הרחוקים היה מדםל לפרקים בחיקו החם
זה בז טח של זה" ,ושיש והוא גם עתה חפץ לגשת אליך ,לאבא זה .ולשאול אותר:
"אנא ,הלא אמת הדנו .שיש אלחים בשמים ,אח ? פשוט  -אלהים גדולים וסדנים".
אז אפילו .שאינם סדנים  -אמת .אח?" אזלם ערד טרם הגיע שמה .לבית אנא,
זבנו התחילה לוחצת ולוחצת אותז "תוגה קטנה ומכנידה  -אותה תוגה נוהמת.
הנדקרת .ויש בה מאוסה של חוטה" .נאותה הדקות המצריבה של מי שחושיו

גורים ובכל אותז הודן זהספדגיזת של מי שלנר כואב וחדלה דון עד לחמלה הוא

םרפג ותופס את ושמי בית אנא זה .הנה חרא מותח לפנינו רק קרים דקים

אחדים זאבו רואים את אנא זה .נבל קדמתו דצנירנר .ואת אמא זן ,נבל פשטותה

ומסירותה .ציווי הנוף של "נטרם" זעירה זד ובתיה הלבנים והשלדים ·והנחל

השוקט דהנפ·לא ,הסובב אותה  -כל אלה כמעט שאיד אבד מוצאים דוגמתם

בספרדתנר ליפי חצירו ולדקות הטעם ולנעום הצער והכאב החרישי .אזלם את

המפלט שבקש הגבזו לא מצא תחת חסותו של אנא .נין כתלי הספרים הוני.ם
"נטום n
המנשבים באיזה קךו ךנאימפוטינ שבקטגוריה ,בלשונן של המספר.
זה ,שאבד מוצאים בז· צי.זרי-נדף כל-כן שוקטים .יש נד גם סופדת-נפש כל-כן חזקות
דבוקים רחצצים כל-כן ונים עד שיש ונראה לנו .כי גנררז צזנף
נולד צנפה ככדדו .וכפקעת של נחשים הוא מסוער ומטולטל .הפרקים
האחו.ונים של "בטרם" .מטילים עלינו אימה חשכה .י הנפשות הרבות ,שקבר
להן שביתה גג.דף הגנרר האחד הזה ,מפרכסות כולן לצאת לדובים שזנים .והן
מתנגשות .ונלחמות ביני.הן  -ולא ישא אותן הגרף האחד לשנת יחדיו ".הבה

לחבור•

באחד מפרקיו האחרונים מתאו גבסיך את שני אוריאל פאות .שאחד לועג
מנתח את דבריו ש·ל חבור ודרוש ממנו משפט על כל קריצת-עין ומלמול-פה.
הדנו הגיע לידי-כן ,שאוריאל מכה את אוריאל במטה שנכפר "ישר אל קדקדד
הנושר והמנדוה של .".הז הנה המפלט שנקש לד אוריאל "!.הז גם סגנון הלש.רן

של "נטרם" יש נר .הונה .מאותה האימה החשכה .הממלאה את הספדו הזה .מלבד

במקדמות האידיליים רציררי-הנרף היפים .הלשון גם היא פה מצונפת  :מסוערת
דמטזלטלת וכאילו מבקשת לה מוצא .וגזמו גבסיך את ספרור זה נדברים שהוא

מ~פר' על "אותה תבת זמרה רצוצה .שחיתה מושכת ומדשנת במרחקים זקזנלת

r

 iי

1

1 :

תחנונים שבחולשה" ,כי הית·ה "מפלסת לה בכבדות רנה נתיב .ומבזבזת את

כחרתיה האחרונים בכדי ,ואובדת יחידה ושלא לשם-מה באיזו בצרת טיט גדולות
דצהרנרת .שסגורה מאפסים"
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נ.

גבם ,ן

ארתח .האימה
הגדולה דהחשכה ,השולטת ב
"טרם" ,כאילד בצרפה וככבשה
על-ירי גבסיך ב"אצל".
בספור הזה כאילו עומר ג
בורו כולו מעבר ·ה הוא ,באותה
"הדממה הגן.דלה של
אחר יאוש" ,ואימת החיים וח
מדת גם-יחד כאלד נתכדפח פה
לאיבה מבעיתה אותו כל
כך .הכל פה חלום ,גם החיים וגם המות ,והחלום היותר
בורא ,הוא רק חלום.
"אצל הוןיים אפשר דגם כוח
לחידת"  -אזמר גבור הספדו
ההוא בעצמו .וכאן הצב
עים הם לרוב שוב רכים הרבה
ושקופים הם בגורניהם וחצאי-
גו.ניחם מבעד לאיזה ·נ
.ופל דק ,והכל נשקף כאילו
מאיזה מרחק כעלם" .כיחדו
'מצטיינים בזה הפרקים
האחרונים ,שבהם קרדב גבסיך
יותר לאידך גיסא ,דעל-כן
הרגשת המרת שם היא
מפליאיח יו.מיוחדה במיכה .ככל
שמתקרב גבסיך יותר לסוף
ספרור-שירו זה ,שהיה
לשירת-הברבור שלן. ,נעשית
הדממה גדולה יותר ,הצער
כבוש יותר דהכאב מתאפק
יותר .בחלום האחרון הזה
עדברים לפניו כל חספוסים
שלן ,כל אלח שינקר מנ
פשו ושהיה לכפשר חלק בנשמ
תם ,דכרלם מבגנים יחד ארתח
"מגגי.בה נוגה וחודרת ל
מצולות הרמות ומלאתי צלילי
חלום רחוק""' .מבגינת המות.
רואים אבו פח לפנינו את
זינה ,זו המספרת על-דבר ן
.ןדה מצד האם" .שהוא שותק
:תמיר ·ואינו מוציא ·הגה
מפין ,ואשתקד מצאהד חבוי
באפלולית שבתקרת הבית,
כשהוא מטפל שם באיזה
חבל ומשחילו בדד ע'מצא ש
ם" ,רעל-דבר דוהה אחת ,שיש
לה" ,שיש אשר פתאם
היא קמה בחצות הליל דתר
פשה לד לאישה ,השוכב אצלה,
דמתחילה מטלטלת א
ותר בכל כחח ובטפלת אליו בש
אלת
פח
דים
זד
שבי
אוש
:
אבל
מי אתה ? איני מנינה
 מי אתה ? הלא תגידה לי -מי אתה ? חח-חה-חה"".

אנו רואים פה לפנינו
את דיבה ,זו שאנדה לח גם
היא ,כלאפרים עצ,מן ,אותה
האחיזה ,האחיזה בחיים,
דנשטח האלם של ארתה "הד
ממה הגדולה שלאחר יאוש"

איבה יכולה .כאפרים,
לחיות דל חל דם על-דבר הח
יים וחמדת ,כי "המרת במהותו
היסודית חרא ·כל..,כן זר
לה" דחיא "כה בריאה"" .הטבע,
טבע האשח שבה ,שונא את
הריקות ,ובחרה כמדת
המלא ".זהבה לפנינו אותה
ורחמה .זד "התינוקת הברגה"
דהרנה כל
כן ,ןמלאה צללים .ודמדומים :דרגש ולב הומה.

.חבה גם וירה הפשוטה,

זו שאיבה דרושת ,ל
כאורה ,אלא "לחם · -וגבר",
והנח גם אותו הסופר .המספר
על-דבר ערוכים וסר
פדים ו מ ק די א את כתנין,
שבוצרו 'מתון נדידות קשה
וכאב צורב" .כל א
לה ,דם מזמר ן חלק מנפשן ,נ
יצוץ אחד מתון הלהבה הגדולה,
שחיתה בלבד של זה  -כל
אלח מנגנים פה ארתח המנג
ינה .האחרונה ביחד עם אותר

אפרים ,זה שכללם
יחד ונשמתו ספגה את כל הנש
מדת האלה יחד )הן לא' לחנם
הא
יור נדלם לעבר פניו רחיו
פונים אליו כאל הנקודה
המרכזית ,שממנה הקונים
יוצ
אות ומתפשטות(.
חבה הוא שומע את משק
כנפי המות ,המשיקות לעומתן,

בשעה שכאילו כבר
נצח גם אותז ונדמד ,לן ,ש"א
פשז וגם נוח לחיות" ,כשהוא
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ןאחדרנ•ם

חדלם אדתד "חלדם מתח יילל
דודהשחזתאר".ניה שרקקה ,שהיא דש הגודל מחיש תמיד
מפלט אליר מדי בדאז אל קצר ה
איז מפלט גם מעבו ה הד א ! פתאם
"חד.דו דחזדו החלום
האפור" ,רהזiיים גלד את שוליהם ,שמתחתם הציץ המרת בעינד
הקרה

~!1

11

ו

דהנטדחה ,דהזא את צידד לא יפליט".

*

ערד לא ברמז
הצלילים האחרונים של המנגינה ,והמנגן מ.ת"

אותר מבגז נדוד נע•ו ם
תד"ם ,ואביר שחיה אחו·נד  5ובטורדרב *,שבפור צ·דנ•גד ::ברדסיה ה 5ננה ,נ•"נ מדחשדן,
שגנם'! הציב  15ציר  iנ"בטום" ,ר•,ח ר 5אמר שחיתה בת·ונ ד•צאד· .מגזע רבנים .אנ•ו זקנן,

אחד
תדפש מגדר •5חסידי חנ"ד .נם אכ•ר· ,טתאו אזתז בספדו החרא,
היה אחד מג.דר 5י חסידי ו•וב
ו•ץ /גנםיד •נ"בטש•בה תמיד וחר•ף גדוו שעסק חרכה בקבוח .ח"כתנ•ם
המפרכסים" ש 5ארתד אבא ,מםפד
ווב ·החוד  :אתנו•א ,ואתנםיא ,ובח• דם"" ,היד מ 5אים רזים ןםרדרת טמירים ,המדבד•ם
נפש .את שנ•הם אהב ארו•-נ•ס; אהבתנרת,נפש ,ןחאורת שכנפש" .האם חיתה תמ•מח בירתו דרכת
זמנו  5חנוד ואנ•ו מםד אותר ו"חדד" ןה•ח קשרו א?•iדם הרבה ,עד צאת נשמת  . iכשהגיע
והוא ח•ה צדיו ושבת
חתח• 5רשם שערת אחדות ,היה מתגעגע
וד•,ח ממור בבני  .גם כשחגד• 5ו

שכרת חנדרד•ם ש 5ו 5 ,א ·היה
אחד ,כ• ח•ח מת
געגע ע 5חוו•ו ,וח•ח שכ ןחו  iד  5ב•תם .ניחרד

חרבה ע'ו ב•ת·הרויד

•כו
ח•ה 5מושבת חו::ה במקום
וקיר
ו
מככד
את
א
נ•ר,
ש
חי·ח
ח
רשנו
גם
5
פקח
גדו
דואדס מיוחד ןמקרוי בכל .שנרעדת
אחד•ם ופני מותו ,כשנכו כנו ע 5ה
מטח ,ש 5א •רד עוד .ממכה ,םפד  •5בחדוה כבדשה עו מכתב
שקב5
מ•זה מואבא ,שממכר נ· קפת כ 5פקחו תו  .ך,וא וא בא במכתב
או•ו בתוכחת מוסר ,א 5א רמז 15
ד חוקה ודבר שהוא מכזרז
אויד ;שנגע א 5 5ב i iדתמ•ם .המכתב התה•? ·" :הא דאמד•נז
 5כשעה שנווד
גבס•;
ה•ח
אב•ד
ךא'
"י
ש•בח
ב
םטור
דב
רב
ח•ות
גכם•ז
בז שנת•ם נתקנו
אביו ודב בע•ד ,ב';••ךק פ 5ד מוח•
אב•-אמר ,שה•ח וכ בפוצ'פ ,את אכ•וו•ב,או•ו,ושם •שב עד ח•רת אוו•·נ•סז כבז תשע .א  iקרא זקנן,
 5שאת אתו •חד נעו 5חוככות ועבודת הצברד ,שכעשר
,,שרת  5ד מפאת זקנתו.

5

;t

בתפ ת השחר"".

ti-

i

בעיר ע5הח•אשמ נתגדל גכםי  lרשם נ 5ח את שנדת נערו•ר.
הע•ד פוצ'פ "שוקםת
ר•ח" ושרננת בעמלן יפה רפרוח ,ונחר שרוכט מזו•ד את
מ
ימיו כסביבות חע•ד .נקי ' iאהב גנסי  iוטייו כס•דח ע·5פני
היפה.

•

?פי

דב  iיו • i;-ל

חרץ

מ•צ•ורת' 1

גנםי  iןםפרו•ד,
דםפדריו

סל

פנ h

זר היא אחת ;.פנדת חנפ?ארת.

גנ,םי  1iהיו

מנתבים
ונים • t:.ל גנם•ז )וiכ חלק קם  iמהם נדפם
רבים
שמעתי מפ•ו ןמפ• קדרב•ר.

הנהר יחזה וו·סייד את חסב•בח
העיד

•ןשבת

?עיני
בשעת חברו ביארגופיח קצרה זן,
נקרנ'i

"חצרה' /ש•צא אחו מרתו( ,רדבד•ם

fi

j

~.

:1
"
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ו

!
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גנם י ן

נ.

חיתה

נפשר נכנפ1ז והלב ורעו ונאנח
זקנן של גבסי; ,שכביתר נתבדל,

ב"הצפידה" הדפיס את שירד

)ע5

והתוגה ...

קנא• נדרו ,אבו אביר ש 5ננסיז לא היה סנאי
ה•ה
כ· 5כך,
והוא שהנך את בנו ·ולמדו תו:ר·ה הרבה .הוא גס שכר מררה לבנו ,שלמרחו את הל•~:רן
רס•ח ,ובר שה•ה למורת רוחו ש 5זקנן הרב.
הר

בזה הוא אביו.

שעבר ,בעתרן "העולם" ,שבועות
לא 5ה שישבר ע 5מסתו:
אתך

11

ח

נכלל שקרן גדרו.

השכח"

נהירתו ערד צעיר לימים מאר .חרא היה

רק

וצרפתית רחגיע כהן ליו• 'ייעח הגרנה .חרא למד
רדחיכגררת ,כרי לצאת לאחת מאוצרת חמע·.כ לשם למוד
ונחשבתו על תע

הארניברסיסארח.

?משוך כעטיםופרים התחיל בכסין נהירתן בז ס"ו-ט"ז.
"משכ•ל•ם·:• :ב החבורה שו גנס•ן .הוציאו" אז ככתכ·•ך
ה
ירחון ר'זtברערז.
בני

גם עתרן ירמ•.

חם .תופיעו" במשך ירח•ם

\כן מאמרייכקורת ו"מאמרים'' סתם יפי 5ימונים.

אחר ממק·,ךבדן של גבםין ;,,, ,של

נ.

ה ,ישינה"
J

ש5

חבורה

שנתפרסמו

צעירים.

סרפדים

אחר·כך

בספורת

חיהודית,

אצ5

א 5ר .אר 5ם

נכנס ופעמים

חשבי

גבס יו

שלמה

ש יו ים

נורשה,

גנםיז

ישב

אחד ים.

יצא

ממנ~ו.

לפני

תמיר.

רוכו

היה

כך

ממנה

יצא

זפתארם

ושכ

~פרצ'פ.
צאתו

כבראו
מורשה

 5עי··

בך

מסר :· 5ב

בשבת

כנראה,

תרס"ר.
ישב

כתבס

מחםזר.

בנ5

 tאח

שבא

קורם

חשב

מוצאים

אנו

כשנת !lt!Ui

אולם

בפוצים ;

וסב5

ננסי!

עור

וורשה.

ע5

אז

ארחו

מאסף

הרצאת

כקיר כ.

עברי

ה r1

הוא

כשם

;;::ר:::

"האדם".

ם~·

את

עברית ש 5מה ,שתוציא חרבררת
אחד·נך וחום גם ע~ הרצאה
על הרצאת המאסף  5א עזב גם
חדעיוז
כשעה שישב כוי':יה וכתב
גם
חלומו זה חלם ימים רכים.
את
זר 5רח ·מקוריות ומתדרנמות.
אחריכן כ·~שכ ,כסוף שכת
י בז 5ים ,מהדסו כסף ,זגם
מכחבים ששלח אדחס עו·ירי הפוםטח כ5
 מירב~•ו 5א פאt 5כר )מעי (, 5א 5א  5עכער" )ח  iרי ( b
א חיה  5ר "וחם ,א 5א מכדת,
? ,1906קירב ו5
כע  iרח חברים אחדים
 55וז ז 5ח 5ום את ח 5רמותיר.
 רוא חיה  ; 5גם מקוםבאחד ממכתביו
מנהל חוצאח  iז )"נסיונרת"(,
כז·עירז ש .ביחרבםר iי' שחיה
איזה סכרם והתחיל .יחד עם
אסף
פסק  t5רז את כיחרבסק• זאת
חרא  5א
מםיררת·נפש ממש ניגש וזה.
כ
וחזציא אח חחרכררח.
הימים א  iימי ח"אבינ"
חיה הדוד ומשתרו ועוכר.
חברים ועבזד דגם ·הוא בעצמן
שאר ה
נגש ננסיז ופתור אח חודמר,
עברית נמעט חם וגרע ,רדוקא אז
היודע ברוסיה זכו אשר היה ב
 יש יסודברחב בשנת  1905ואחד מרעיו,
 חרא"בשעה זו .שהערום מתהפך,
שח 5ם זה נכר.
אז אח בו "הזנו"; את ספד רד
והוצאה זר מסר
רותית חדשה א צ  5ה י ח רן ''.םי
 5הזצאה ספ
סעודה אחת )כמכת:ו מ i"'.זמן

חית.ז

עם

כאחת

הפרצ,פית

ובמשך ימים אחרים

"בינתים"

חרא כחב אז ניחרד

זאת

תרגזמיו

מציחרב

-

זוז

אחר מרעיי חרא מקנא ב.ר .שהוא
החרא 5

צרור אחר של השירים חא~ת נחג 5ג ,5עו·ידי

ם יקר  5ו כ.

הדפיס

זמז·מה

אחדים רגנס•ן "פרסם" בחם אחדים מ'זtיריר,

חאורגב•ם האלח מ"חרפ•ע' /חרסי ~ rגבסיז לכחרב כצנעת.
כשחך,,

שירים  -רחובם שירים רכים מרוסית רמגרסניח.

והשתלמות

חיתה

אז

של

העברית".

ב"בינ 5יזתיקה

מהודאות  5שעוח

ספרות העברית שקך ג:םיז הרכה גם ע 5הספרות חררםיח ,ולמד גרס :ית
עם שק•ךחן על ה
גם רומית וירכית
כבראה

ע· 5פי

וציוריו

מ .ספקtכרר

r

הראשרז

כקשך

אחדים.

הזמנת

אז

תרגם

"חרשיה"

את ספרריר

אחר·נך " 5חרשיה".

פתאום נא
צאתו :
העברית" .בז·אבינדזר הדפיסם·
יים" 5 ,הדפיסם ב"כיכליותיקה
יגדור אח קזב ·ספוריו "צ  55י הח
אב

נמצא ·' ח .כר בר' c' ,למר אז כישיבת אביו.

לכר מלמוד ,קר•אה רסירל לא היה ערסק גנס•ז בימים ההם בשרם ובר.
לנגן ככנרו ,רפעמ•ם אחורה תתחיל כלמרד זח.

זה

ו ~::תאום

אך עיר ש 5חרדים ויראים .אל•ו היר מחלקס•ם הרבה מבחרדי העיר
ערד
בעיר זר ,שתיחח וכולם ביחד קראו רשנר בספרות העבר•ח .בין ח"מ:::כילים" הצעירים
רבם מבחרד• הישיבה,
נטיח

אחר·כן

נשנה

1

ח"משכי" 5

ירחים

חופים

בקראקא,

נדד5

זגנסין ,ש 5א היד  5ר
ננםיז עברית רהדפיסם ב"חדרר"
מבדג ,אשר שנים מצירריר תרגם
איזה יחם נפשי חיה  5ר דק לנר
נם ב"ספר
הדפיס נם שנים משיריו.
שם
ע· 5ידי חברת "אחיאםף".
שחחהי 5אז לצאת

אני האשם כזה ,אלא אני ,שלמוני גמרא ומדרש יותר מרי.
לא
למד גנסיז כעצמו רחיה שרקו הרבה על למרור זה ,כסר שחיה
ח  cפח העברית
לאיזה דבר ,התמכר אליו בלב רנפש ,רחיה שרקך  511הרבו ימים
כשהתמכר
יח

" 5משכיל" חיה נ:ס•ז

 7ו רס

ע5

ברושה

של גנםין· .כשקטרג !/ליו אחר הסופרים מהדרו
רעתו
לפני מרח , 1שאיכר כרחב .צ" rרח" כלשרבנו  -אמר אז
אתרים

ושב ים ,ער שפת אם נעשה לן חוכר לזרא ולא ה

האוח

א.

נ.

אחר·כך

מאמר·כקדרת

1

שפ

ע 5יהז

שחתם

עבר ךק שכרעות אחרים רעבו
במערכת "חצפירח"

אחרים כעיר הגרר 5ח רחזרח ,חיה
מכירים

הכ 5ח•·מצויוח שבה· ,האשם

שם ערר אליו לכ.

כפסידונים

 5וח·אחיאםף תר"ס.

שיצאו

וספר• קבלח ויראים ,וער יום מותן היח שומר :בזכרונו החזק אח 'חל
וזוהר
הבינוני במלים
כך הי  r1ה גם

אסתרזרז.

שם עבד

מפ• אכיר ,כ"ישיכחו' '.הוא למד אצלו גפ'ח חרכה מאר ,גס ·מדרש
חורה  r.5ר גנס•ז
מרד•ם האוח.

א:ס לשונו העברית של בנס•ן מכבידה על הקרוא

"טפוסים

כ"השברע·:

שיצא

\1

בקורת אחזרת הדפים בה

גר 5דיז(,

ש5

יהזדי"

ר"רימרז

כרשךסקי

ש5

רצ  55ים"

הראשון

נם רשימות

תורה".

"מתז

ש5

במעדנת.

זמז·מה

רעבו

 5ררשה

יצא

גנסין

"חצפירח".

כמערכת

עבודה

בשבי 5ר

 5מצרא

ופכים את מימיהם א 5העמק והרפש גררו נחרץ והזוהמה רכה.
גשהחרים שמסביב היר ש
ממשא
היכרן

דאחרדנים

ראשונים

רושות קטנות וגם יערים גרר 5ים םרכב•ם אותח .כקיץ היה
כעמק והרים מם.:יב לה וח
•.ענ זו :אולם כהור ~ ,rוערר יותר נסתיר.: ,ימרח הגשמים,ננםיז מתענג .זובח ע 5ישיבתן
אז
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חרא ח  tמיבחר אז ?בוא לררשה והכטי r

שחור,

·המעזרב

ביז

קיזב

לא

היה

אדנ5

אז

אף

מזרז

נירם ,בעוד שור איז אף  5חם
וחם ג' פעמים

שו

1

\ו\

ו
ו\':.

'
JI

.
ו

'· 1

1903

 5קירב

ש5

שנת

1900

ישב

זמו

קצר

כדרשה,

אחר·נד

איז;;

' · 1י

1

'

יי''\

ן ,' l

1

lL

!

ו,

בחצץ(.

שנת

:

ה,י

i,
i

: 'i

'':

ואשרב•ם

>M
א.

ב.

ב נס ,ן

 tמן ביקטרינרס 5ב ,משם יצא  5רי 5נח ,שישב בה יותר משנח ועבד זמן·מח במערכת "הזמן" ,משם
נסע ביחד עם ז .י .א:כי  5קדרצ'ח ,פ .מרחי 5יב ,עיר מר 5דתר ש; אנכי ,רמשם חזר ;קורב ,רמקירב
ו

,ן

i

ע 5חגבו 5האוסטרי עכבר אותר וחיה שם "פדוק·עצמרת ,שיש בר גם ג'נדרובים

·אמד : 5סרע  5חר".5
·זצעקרת רחרפרת רמאסר ראגנטים·גנבים" ,מ 5בד אורחה ,ש  5א

א'רחו ,שב  5קיוב ,ושם ישב עד תח 5ת שנת
·ממ•c

ראחורנ•ם

)מדבריו

1907

·חיתה.

במצוד )כי  5א חיתת

ששם

מרדזיוי,5

עכבר

זכרת ישיבה( וכובצוק

15

באחר ממכתביו(.

פרשת הכרוב ים שלו לא כלתה גס אחר·כד .הוא נסע מקיו כ ולא נח בפוצ'פ ,חרא נסע
ונפרצ'פ  55רנדוז ו 5א הרנח  5ר גם שם .נ 5ונדון יצא אז "המעורר" ושם ישב רעו נדנד .שני

הדברים חא'ה משכו ארתר והוא נםע שמח .הוא עזר ע· 5יד ברבר בעריכת "חמעררר" וגם
.בסדררר נדפר·ס )שניחם ?מדו שם את מ 5אבת סדור האותיות( .אוום שני הרבדים נם·יחר פע 5ו
ע 5יר ?רעה" 5 .חמעררר"  5א חיה  5א בםיס חמרי ר 5א עזרת סופרים הגונה; חיתה  5ו דק
םימפטיח ש 5קרמץ צעירים ,רסימפטיח כזו היא דבר אוירי ?מדי ,ואי·אפשר חיה  5חרציא בזה
א"פי 5ר קונטרסים קטנים יפים והגונים - ,רגנםין אהב רק את חיפה והחנון באמת.
פע 5ח  5רעח ע 5מצב בריארתר "מלאכת הקרוש" ,מלאכת סדור חארתירת.
גם האר יו

·והמצב המדוכא לא הבריאו אותו ולא השפיעו עליו לטובה.

וחוץ

מזח

לבין נדנד .כי בכל חריעות והידידות ונקודות·חמגע שביניהם ,שוגים חיו
'לברבר ,איש~המ?חמה ,היתה

כפלו

או 5ם בעיקר
 5רכדון

ש5

דברים נינו

ב ' Cו ן ש

גדולה בן ,בגנסין" ,יותר ·מדי מדת היחסנות והרכות" )דבריו

·אב 5גואה כאילו בדנו הגז ים כזה קצת .בכל אופן

-

או 5ם אז ,ב 5רנדרן ,גרם גם זה להביא

גנסיז דבר ב חב ח על ברכו עד רבעיו

את

גנסין  5ידי

 5ארץ·ישרא.5

כדידה,

והפעם

כדד

 5הרםיף ולקחת ביד את מק· 5ה:דרדים" )"מ'דארף זיו ווייטער ·האצקען"(  -כתב
 5אניר באחד ממכתביו ·חאחררבים מ 5רנדרן .מ 5בד הסבות שחביאוחו ?ידי כדידה ,חיתה הגדירה

עזב בק•ץ שו שבת תרם"ח ומאז ישב •ש•בת קבע ,עד כמה שח•ח אצ 5ר

אוץ·ישדא5

את

ב·כ 55

ובקרםו ....

משם רק באופן עדא• 5 ,זמן קצר ,עד שבא ,בתח 5ת שבת תרע"נ 5 ,רורשח יקבע שם
את כל

-

המר 5דת"

מוצא,

ב"א 5רנ•

עליו

ח 5גכ 55

היה

-

 5קבוע את הזמז ,םתי נוצרו יצירזתיו

-

ניחרד קשה  5קברע את הזמן,

חתנ 5נ5

גם

יצא

1\! 06

"גיבחים'',

השחה

וכנראה,

גבית·חמעדכת,

נם

המספר

אג  5הספור

,1905

זה שבתים ופני צאתן ,ו"חצדח" ,על·פ• תכנו ו·מח?כן ,קודם " 5גינתים" זובן הגון.
התחיל

בחיותו

אותר.

הספור

אחר·כך

וקרע

בארץ·ישרא5

נם

את

כדודי\ חולה

מכ5

הזה נכתב אחדי ששב

חחתח 5ה,

רמררכא,

את "בטרם"

קץ.

ב•5

יאוש

רנםר

שוב

התחיל

וכששב  5ב•תר

רב 5בר

נכתנ

ביחרבסקו,

ש.

-

בשבת

כ•

רב,

 iמן

בביתו

א 5יר,

קרוב

שהיה

גן·עירר,

ש5

עדותו

רופי

"הזמן" בםרף שנת

אותר

עבודתו

ע5

הוא ?א נסה  5גך ודגר

קשה מאד.

"חצרה" נדפס בירחוז

שבז כתג את "חצרה" ר"בינתים",
כחצי

רק

כנראה,

הספרותית ראף במכתביו כמעם שוא הזכיר את זר ז 5א רבד ע 5יה.

טיבח

כשבתר

אביר.

קרות ג•ת

בצ5

ש 5ר,

•צד ,כנראה ,ךק כשבתר בעיר ·מולדתו.

זבנוחה בובררה ,ובנרחת •צ•ר ii

"מנוחה"

שחוברו

נובח

ער

יצירותיו

•צא

.בובשך השבים

השנה שובת בה.

דאש·השנה שו שבת תדע"נ,

קבע ,בפוצ'פ ,עד אחד

אז

בתג גם את "בגנים" )כרפס בנזאםף "ספרות" ,קובץ '.ד ורשה תד"ע( ,שבסגנון  5שרנר חרא ובזכיר

במקצת

את

את ספררו

"בטרם".

כך

חיה

מתוך התמרח

בלירן .
את

הצפוף,

והבורר,

הנק•

חרק,

ש 5ר

חנש 5ח

כ•

אם

למערכת,

חיה

קצת,

חד·גרבי

כמרחו

שאין

ליופי

וכמש,

,

ה כ ק

א5

מעתיק

ר 5.ירן

אחר•

ההתחלה.

פעובים ,ניחרד את

חובה

זמעתיקם

;

יושב ער רמם 5א

 5י 5רת שלמים חיה

אר 5ם אחד·

הדברים שכתב ככחבר

אב5

גם מחלתו· ,מח 5ת חלב,

את כתבי·חיד

האחרון,

נכוסח

כתגי·היד

הרבה

מזiקן

חיה

חרא

ש5

ר·מתרד התוחבות ותשוקה.

רבה

?פכי

וחצי

כתב נשכח

ובותר .

בנ•·חמשפחח ,כותב חרבה רקרד·ע חרבה

גרמה  5כד ברואי

בכתיבה.

ממעט

"אצ" 5

האחרון

בימי כערריו חיה 5 ,פי דבריהם

נשמתם.

שו בדבר בקוב·~ "הצדה"( 5 .פי דבריו ש 5נדנד חיו רחוקים חרבה זה מזח בשנים האחרונות;
iזאחררכים.

155

בכתב

ש 5ר,

ר 5חן.

,,יש

מונחת גם בעצם טבעו· .חרא חפש גם פח רגם שם איזה דבר ,ש ב טוח חיה מראש ש 5א ימצא
·אותו .בכ· 5זאת ,בכ 5פעם ש 5א מצא ,בא  5ידי שבר· 5ב רמפח·נפש .בן חיה ב 5רנדרן רכן חיה נם
בארץ·ושרא .5לפכי צאתו ללונדון ענה לברבר על אזהרותיו " :איני מחכה ?כלום.

אני

נוסע.

ימה אפסיד  " 1רגם  5ארץ·ישרא 5יצא ,כנראה ,באופן כזה )אחיו ישב אז שם( ,רבכ· 5זאת ,כש 5א
מצא מה ש 5א חיה ,לכאודה ,מקרח  5מצרא ,עזב את הארץ ,אחרי שבתו בה קרוב ושכה ,בוכפה·
נפש רככאב· 5ב .מכתביו ·האחרונים? ,פני צאתו את הארץ ,מלאים מרידרת רבה 5" .א זאת היא
המנוחה

 -הוא כותב באחד ממכתבי\ האחרונים מארץ·ישראל

ב ,ה די ת י

•

הגשמה היהודית היא בגלות ולא פה

:

ליהודי שא  ,ב ו ס ו חד

פח ישנם רק יהודים שלובשים קפרטות

אורכות רמגד 5ים את זקנם ריחרדים ש 5רבשים קצרים רמג 5חים את זקנם.

חצר

השרה

שבהם,

 wכר 5ם אינם שרים פורטה" .בכ· 5זאת  5א פסק מלדבר ע 5הארץ רוב 5ח 5ום עליה רע 5הנעשה גח.

עד

"הצרח" חיה

הבקרות

את

שוט

את

המחברת,

·מצד

הראשון

פרישמאן

מצא

היה

וו

שחיה  5חם
וחצנר·ע ,קבל

גינה

ארתה

זה

כתב·יד

"הזםז· :ושמח מאד

ליום

שכי

אנשים,

חג.

ערך

כבדם

שבכסין

בעצמו,

ע5

כתב•·היד

בין

·חרבים,

ובהתרוממות
מירחו

מעטר

בצאתם

גם את המכתב הזח

הובתנ?ח גםפררת אחת ?·~בתים

הרוח של

ובהצנע.

את

לדפוס
שנמסרו

"הצרח';

לידו

ג"חדרו"

ברשותו,

מלא

כשמסרו

נינו

לו

שביחס

הפנים תח 5ח.
הירחון

עריכת

לפי ~~כתב אחר·כך אודר עיניו זח•רס

שחיה

מאז

ופדישמאן

וגגות אותה

?בכסין' ·מכתב,

ערך

פדישמאן

ש5

בשתוקה

החג

בדדיצ'גסקי

חרבה.

חמצי'אה שנפ 5ח לירז בהיםח·חרעת.

צירדיר

קובץ

לאחדים

ו  hשכ  '1כתן

קבל אחך·כך מפדישמאן ,במסרו

תחת זאת

חשכי,

מצבר

ש5

ננסין

בםפררת

רופף.

הראשונים עורר ע 5יו

קמצן

חתחי  5ר

שבחים

מלא

בשבחים.

לשים  5ג

רק 5וס•ם,

בבסון,

במקצת

א5

השתקן
בכסין,

וחרזו רנע 5ם.

אמנם בפרהסיה  5א דבר שרם סרפד על "הצרח".

 5א חיה אף איש אחר ,ש•ע•ו ע• 5ו

י iיl
1

1

1
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ראשונים

ז

המצומצם שוכו,

או 5ם ע 5מח 5תו  5א ידע איש מאתנן .

מז 5טוב מזח כמקצת חיה " 5נינתים" ,שנדפסו עו·אודותיו

»:שנים אחרונות  5חייו התנכרה מח 5תו חובה.

כשבא  5ורשה חיה מצב בריאותו קשה ומדי,

'1

חקח,5

נע 5י ח" 5שוז" ש 5נו.

אנ 5זה חיה "נטרם" חיה גנם.יז  5נז·מות ממש

 5ננו :או 5ם  5א כז ספררו

"חקח" 5

זה

נכו-זאת ,לא ספר דבר  5איש וע 5כ 5יסרריר הנדר 5ים עבר בשתיקה גמורה ,עד שנם 5 5משכב

 -את חמות רק נשא בםתר

ש5

הספור חזה נו 5ד תחת הכוכב ח"מאיר"

והרופא בא והודיע

 -כי אפם ח כ ו ת קי ה ...

הבשורה הזאת ,שבשד  5נו הרופא ,חיתה  5נן ,וחוג חצר נ~ו מכריו ,כרעם ביום נחיר.

חמות ,וכשראה

יחובר וא עוח ע 5הדעת 5 ,בנר פג ,ו 5א ה אמי . i

אוד  5א חיה גנםיז עוד בחיים  ...את ,הספור חזה שבחו חכ.5

 vוד זוכו אני אותר הערב ע 5מוראיו ופחדיו.
אני באתי עם גנםיז בח• 5פת מכתבים עם הדפסת "נטרם"" ,נגנים"" ,אצו· :שנתג 5ג 5ח
חזנות

,.,,,ע

לחוציאז

האחרונים  5חייו.

לאור.

אולם

פגשתי

את

גנםיז

עוד שנים אחדות  5פני בז פנה א 5י ושא5

נורשה איזו ענודה.

אני חניאו  nיו אז מחפצו זה ;

רק

וורשה

בבואו

 5י את הבשורה.

נחרשים

נעצתי אם יש תקוה  5ו ,להשיג

חעו 5ם העברי נורשה יחיה

אז שומם

קבועה.

אחדים  5פני

ראש·חשנח

 5יום הנפרדים.
ומקורז". 5

תרם"ג.

הוא

הודיעני

תיכף

במכתב ,כי

בערב יום חכפור•ם דפק איש ע 5ד 5ת

יבוא  5ורשח

חדרי

ונ;ננם

יסור ים אי  iנכחו יעוד והרגיש ,ועומת זה הוא מרגיש כי חי חרא ,ב , , 5ס ו ו "".ם ,אני רציתי

הושנתיו  5מו 5י ודברנו

ע5

עניכים שונים.

אמנם דברנו  5או דוקא.

והסיחו  5עניז אחר; אוום חרא  5א הופח מזה ,והוסיף באירו מתינות שבשוות-הרוח" :אתה חושב,

ימים

ראש·חשנח

אני כשועצמי יראתי את חמות ךק בחיותי צעיר ,כבז עשרים:

הוא חו·~יט  5י יד גדו 5ח ורחבה ,חורת ורכה ,בסננו מניז שפתיו את השם :
כי

הוא זה שמז הראוי  5עמוד ע 5יו.

הייתי

אז יש שימים וו•וות חניתי בן ,בתארי אותו ופני ע 5;; 5מוראיו ופחדיו :או 5ם כשארס איננו

גבם ין.

עוד נעו ,שוב אינו ימתי רא מפני זה ,ש ב טוח הוא שיבוא ,אב 5יש שאדם חושב וחוקן בזה,

ןק אני

חקירה ושם חקירה".

המדבר ,וחרא נם חרא חרכיו  5י קצת בראשו ,נפ 5טו מפיר איזו מ 5ח א\ איזו חכרה סתמית,

מרגוית )גבור "אצו"(

 tח  iחיו וחרת קצת והניעו אחרת מאשר הניע חפה  ....אוום פתאם חבויג ונעשה שוו וגמרי,

זה חיה אותו ח"צחוק הקצר ומרוסק" שו אפרים

ומאז כמעמ שוא חזניו את זה ,ש ב מוח

" -צחוק קשה כצור זה w ,אדם אינו גומדו' ',א 5א יהוא מתנוכו

ובאחת מרשימותיו ,שושם ועצמו ,כשנה ופני מוחו ,נהירתו עוד בפוצ'פ ,ושנמצאה ביז כתביו

אחרי ראיה ראשונה זו לא עבר עלי כמעט יום אחד ,שלא ראיתי את גנםיז ,עד שנא
יום ואני ראיתיו שוב שוחק ,א 5א ששחוקו חיה הפעם משובח עוד יותר

חיה שיברא בקרוב )במכתב שכתב וחוריו שבועות

אחדים ופני מותו נמצא משפט זה :פח מחכים ,סי ופסח ומי ויום אתמוו כי עבר )נעכטיגע טעג(

וחן ,,נקרו דרדור ונפסק פתאום ,כשהמצח מתקמט קסמים קמטים וחעינים מנקשרת והז מפ 5ט ...

וננד5

אמנם החקירה חיתה ח ק  ,ו ח ,וחרא הביע ארתח בנחת ורומח כי גס

באיזו שווה ,אבו אי·שווות וגמרי חיו אותז חעינים חכחו 5ות ,היפות ,שנרצצו בברק מיוחד,

שמשמעה חיה הז או  5או ,הכ 5 5פי ח נ ג ,נח ,שבח בטא ארתח .הוא נם שחק ,כשחעניז חיה
מכריחו וכך ,אנו שחוקר חיה משוכח ונברו.

ושוב נרגע ושתק \הביט אחרי קווניו שיצאו את החדר,

~םתארם פנה אוי במעיו שא 5ה " :חאיז הרבעים האחרונים שופני יציאת נשמח נעימים  5אום ן

אותו "בחור נבוח

בעצם

חב 5גתי ונכנסתי.

הוא

כי מפני שאני נמצא עכשיו במצב זה אני מדבר דברי אוח ,בעוד שאני שוא 5נעומא ,כי דבר

זה היה

ביז

אני באתי ובקור וקודם שנכנסתי וחדרו בשדר

רגעי שתיקח אחדים ובויעת ובד קשח·ק·~ה .שאינו '\ג!ח  5רדת דוד בית·

וחרא נוחם בכו אבריו ומעט אויר ....

ושוב פנו א 5י אחדים ממקורביו בדבר חפצו  5בוא  5ורשח ,כי ישיבתו בעיירה הקטנה

חיתה ע 5יו  5משא ,עד  5ב 5י נשא.

•וקח מאתנו".

שכב עו-פני הרפידה שבחדד ,כשעיניו פתוחות ורוחה ומביטות נכח; ".פתאס נעשה חכו צו  5ר

בינתים באו ימים אחרים ו 5י נשקפה אידו תקוה  5חשיג נשבי 5ו ענודה

מחותי אז  5כתב  5ו ו 5חציע  5פניו את חובר.

איו אפשר חובר ,שזה

חב 5יעח רחוא ער 5ה ומחנק וחרא סוכר ימשרס-מח גם בער אור חעינים.

 5גמרי ואני באותי  5ו עד כמה קשה יחיה לאדם מסוגו  5חמצא בתנאים כא 5ח ,הדורשים נחות
אחדים ו יו ,ם אחרות.

י

את מח 5תז זר נ·~א ב 5בר ערד מקדמת נעוריו,

רשימות קטנות אחדות ; או 5ם יותר מזח נדפם ע" 5נטרם" ו "נגנים' ',שחת:פ 5ו ע 5יחם נחמת-קצף

"אצ". 5

ואחרונים

1

בפירוש )ביז שאר ד.::רים יש שהזכירו גם את זה( את דעת

שגנםיז נשאר זר  5ו עד יום מותו.
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אחרי ימותו ,הוא נותב ,שבטוח יחרא שימות בקרוב( ,אם כי גס מי שוא חונז בחםתכוות

עור יותר ,שחוק

חוח וחודרת כמוהו היה רואה ,כי ·הקץ הוון ה 5רד וקרב; ארוס יחוא עשה את עצמו כאינו

ש 5ימראה ,בלי קו .... 5שחוק האומות שו יהמות ....
דואה

בי  iהשחוק חראשוז  5שני עבור ימים עגומים ,עצובים ושוממים.

דהום•וף  5חשרנ

ר 5שתרק " ..

כידוע ,וא חיה גנסיז ממרבי דברים .אבו יותר מדי דברר אצונו ע 5יו כע 5שתק ז .בחבורה

 5א ארכו הימים וגם

שוא חיתה קרובה ורוחו ·חיה באמת שותק ,אבו בחוג קרוב  5ו זiיח מרבו ואף

חחוום ע· 5רבר עבודה קבועה נשאר נוי פתרוז ,וצויד חיה וחפש ענודה ב 5תי·קבועח )חרא

ימתווצ .r

 -שעררים אחדים.

הוא יחיה כרוז בידידים וחיה בוחר  5ו ויעים ,ואוף בשעת מחותו וא נתנו ואנשים

בוראי וא היה דבר זה ע 5יח וננםיז ,אבו או חתוםידים צויד חיה ועוות במע 5ות ,ווו ,וגנםין,

ש 5א חיו קרובים ונפשר והיראות ופניו.

מפני ש 5א חיתה וו דירה מתאימה ,שיש נח די אור

היiךח קשה וא רק חע 5יח ,א 5א גם חח 5יכח חיתה קשה וו ,וזה שנא  5ורשה ומחותר האנושה

ואדיר ,הכניסו ארחו קרוביו כשבוערת האחרונים  5חייר ובית·חחוו•ם ,שע 5שם "חיוו ישוע'',

תרגם אז את "בימי שנתי צבי"  5וורםרמז ואת "הצלב" לאובםטםלדר( רגם
\

ששם שמש במחוקה ש 5מח 5ות פנימיות רופא

-בלבו ...

ידוע ,מומחה  5מח 5ות  5ב.

המומחה

הזח

1:

l

: •I

i
--1....J

ד
111 :

1:1:

יl
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ב.

ו

ב בס י ז

i,i

יהדאה לנו פנים שוחקות במקצת ואמד ,ש 5א אפסח עוד נו תקוה ,ראמכם הרםב שם קצת

םצבו שו נ:סי; ,אב 5הוא  5א רצה  5ה ~1אר בי t::-ום ~  tופז בבית·החר 5ים שהיה מ 5א חו 5ים מכ.,
שדרות התושבים נאי  iחברו.

וכך הוציאו אותו משם כשברעים לפני מותו לדידה חדשה,

ש"י עגנון

שהיה נח ארו ואויר יותר מבחקרדמת ,אב 5יהוא לא שאף ערד את תאויר החרא ,ךק חי כ 5העת

ע 5חאריד המלאכותי ,שחיו מ 5עיtנים אותו נו .כשנרעים חי בי·סררים נוראים ,אבל חרא תית
סובל

יהב?

ה  'iי  'iה

בדומיה

וחו·~נ

ב'tבתיקה

ומה

יהיה

בסופו

של

רבד,

ב 5י

שהסתתרה

בינתו,

זרן מיוחדת לספרר העברי של

ער

שרנה מזר של ודב המספרים ,העברים.

האהררן,

שר את שירת הנפש יחד עם שירת האותיות .איד הוא מבעלי הלבוש של ערר הכתב.

מסתו  .חרא לא חיה אז לא עד ולא ישן ומטושטש קצת ,אף ני ~" שעור חכיו את חסר בכים אותו

היוצאים בשרידן העשוי קשקשים-קשקשים של קלף-ספרים .הוא שוזר לו את

כי היה ערר מתדי'~ם ,אכל חסד הרגשה שלמה ,וצד היה כ · 'iנך וכאב חוב בו~

לכדשן ,הדק ורוחני .ימ כ תו ים של אותיות .מתדיז ותגיך ,מחלק זה של הכתב שהוא
בבחינת "אד riיות 'פורחות" .הגדילים נשרפים ואיד לפנינו אלא ריחם הרוחני :

כך  5רארת את האיש כע 5ההרגשה חדקה ,כ·~הרא ארבד  5אט· 5אם את הרגשתו ראתה יחד את
לאט·ואט ורשמיו החיצרנייo

הכרתו.

זכו  1ב  1תי . 1

חדלו

נמעט

לגמדי,

אכל .ערר חי בפנימיות\ ,על

טעמם .את הטעם הדק הזה הירא מביא אתו במבחר ספדריר' .הוא גם איש הספדו.

הוא חלם את ח~ומרתיו מימים עכרו ,ויש שהיה מדבר מתרד חלום וקרא

בעל "ספדו-המעשה".

כשמרת  :הכה " :בדבר" ".שמה של איזו אשה"" .פתח·תקוה'" "'.ונו יארח' "'.ושוב שתיקה ושקיעת

עמד מיד בספדו הראשון ,ומאז הוא מדשן עלינ,ן אדר של חסד זה .הולן הוא
נמסלדל.ן ,גם הוא לא סלול בי,ןתר ,לא יט ימין ושמאל .עכשיו ,כשמונחים לפנינו
ארבעה כרכים של ספדרי·י ·" לפנינו יצירה שלמה של אמן בחסד עליון .של משדור

רירתר".

ש5

שם•11:-

זה""
סיר;,

המשך הוא לספור-המעשה עם המשל הנאה ,ל ס פ ו ו -

ה א גדה .את ריח האגדה הדק והמזוקק בי,ןתר  1שאצלנו הוא גנוז בספרים .הביא

בתוך ח 5רם ,כשהופק דרפק את דפיקרתיר חח 5שרת רחרפרירת ,שכעשר ח 5שות ורפויות יותר
כשהאיר היום ,ירם ה /כ"ז אדר·א' תרע"ג ,והשמש יחתררממח במררם ,שקעה

יונק הוא ·מן ה חיים ד מ ז ה ספו.

גם בתרן הספד נפתח ילעגנדן מעין חי .אף הוא לו מקרר נאמן של שירה .הוא

נ  'iי  'iה האחרון הזח עמדנו נוונו ,אותם שנים שלשח שהוא התרועע אתם ,ערים ע·5יר
וקרא בשמם.

ש" י

ע ג נ  ,,ן.

הוא בן מס.דרת אחרת.

השר את שירת ,נפשר ידהיא גם שירת :העם ,ןספרד .יחס מיוחד יש נספרים אלה

תדע"ר.

לשירת העם .לזד הכתרנה על ספר, ,ןטמדנה וגנוזה באותיות :ובכתריהן .ולאנשים
שנפשם היא ,נפש השירה הזאת .אבל ·לא שירה ז.ן בלבד היא שיותר של עגנון.
הוא גם ממשיך את חבל-הכסף של השירה הזאת· ,מדשן אותר הלאה ,מוסיף ע·ליד את
הח.ןט של.ו .הוא ירצד נדמות השירה הזאת ובצלמה.
הכנסת

כלה

החדש נידתו בארבעת הכרכים של עגנון הוא האפוס-הספדו "הכנסת כלה".
פרקי ספדו שדנים .שהעלה קודם בכתב דבדפדס ,התחברו ,כאגדות-עם השוברת באפוס,

ונוספו עליהם 'פרקים רבים חדשים ,וחוליה התקשרה בחוליה .עד כי היד לגדף
ספורי אחד בע·ל חזלי,ןת ובזת .יש בצררה זז של ספדו ·משדם אחדות ורבדי גם יחד ;
נ5 .,

ספורי

שמר אל

יר·סף

·עגנון.

שלישי :מאז ומעתה .כרן רביעי  :ספררי אהבים.

1

l

אקציע! ,מח 5קת הוצאת iכפרים ,בר 5יז

כדך ראשר  iושני :הכנסת כלה.

נרן

בהרצאת שוקן קר מאבדים גע rע 5שאפם אר יף

תרצ"א.

•I ,י
י

1

יו

ידזי·1·1
ו  lו1
ו

ו'"
11

ראשונים
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ש"

,

רני ידדל חסי,ן תגבור של
צורה זו היא מזרחית i

יש בה ·מאותה חדגוניות של חיים לאין סוף העוברים ללא שנויים גדולים :
דומים הם הדברים תמיה עם כל פלאיהם .ופלאי-פלאיהם.

כבר היה.

"חזרת

התקופה החדשה ·הגיעה

-

יצחק

סט נו ב,

טוביה

יביחוד

פ דר,

זה מספר ספור לזה ,וזה לזה משל או

שיחת-חכמים נאה ,או שוב ספור-המעשה ממה שקרה לו
או ממה

-

"בדיריה הרה עובדא"

-

ששמע.

אבל אינו שוטה כמוהם.

החד וש שחדש עגנון בדבר הוא זה ,שיצר ·מהספור הת·ורני-הע·ממי ,המליצי

וחפשי ובלתי-מקושר כראוי ,אפוס.

הוא הכניס אליו את הקשר ,ואת החבור

השלם על ~די כן שהכניס אליו גם את ה מ ע ש ה ,ולא מעשה סתם ,אלא מעשה
Q

רב של גב·ור נוסע ,העוזב את תורתו ואת בית-מדרשו ויוצא למלחמת-העולם לשם
מצות הכנסת-כלה.

נוצות ,והוא יושב על התורה ועל העבודה.

לשם מצרה זו עובר הגבור-הנוסע עם עוזרו ומשמשו

יוזל הוא היוצא למסעיו לשם מצרה ,ונטע ,בעל-העגלה ,הוא עוזרו ומשמשו

רבי

-

על

פני כפרים ,ערים ומקדמות-מושב שונים של יהודים ,והוא נא לבין בני-אדם שובים,
יושב ביניהם וחי את חייהם ,חיי החולין והק·ודש שלהם ,חיי חול יי·מים טונים ,חיי
שבת ומוע,ן חיי תורה ויראת-שמים ,וגם חיי המסחר שלהם .וחיי ·העבודה והמלאכה,

ושומע ומקשיב הוא לספוריהם.

הספ·ורים השונים ממלאים זה את זה ,והם גם

ממלאיlב על-ידי שמיעת-האוזן את אשר מחסיר הגבור במראה-העינים. .מה שהוא
אינו רואה בעיניו הוא שומע מפי אחר ,המספר לו את הדברים כה·ויתם ןכמראיתם,

ונמצא שעל-ידי הספורים האלה יחד נוצר ·לפנינו ספור אחד כולל ,ציור כולל של הריה
יהדוית באחת מן התקופות רבות ההויה היהודית

-

ספרי הדת ,התורה והאמונה הם חיי·י·

אותך ,כמ·ו נספרר ההוא ,לצאת לשוק ,כי גזלו הבנות ועליו לבקש כסף להכנסת
הכלות לחופתן .לש!ב מצרת "הכנסת כלה" עוזב רני יוזל את תורתו רעם מכתב
של הרב הצדיק מאפטא ,האוהב נאמן לישראל ,הוא יוצא לדר,ך כשהאשה ממהרת
~ושואלת משכנים מלבושים נאים ומתוקנים ,כמו נאותר ספור על א·רתו חסי.ד די.וצא
עמו רני נטע .בעל-העגלה ,המעשי ככל המשמשים המעשיים של "אבירי" הנסיער"

היא חיתה חנינה ,כנראה ,מפני שהיא נ·ותנת מקום לשיחת

חברים ,לדברי-תורה הנאמרים באמצע.

בישרנו של עולם ,אלא משלין יהבו על אלחים .רעל עקרת ניתר ,העוסקת במריטת

מה שיהיה

ב" שלמה ·מול אדר" ,קובץ-הנובילות הראשון בספרות העברית החדשה ,של ש מ ו אל
א ר י ה צ א ל י ן.

הספור,

הוא גבור

ה א ·מ ו ב ה,

שאינו עוקם

כבספור על אותו חסיד ב"זמירות" של מוצאי-שנת ,איד ננית·ר ·לא מזון ומחיה דלא
נגד ללבוש ,והוא גונן בחשובה אשה ובבנים חמשה  -כאן בנות · -והאשה מעוררת

חביבה חיתה צורה זו נספרות המליצית העברית של ימי-הנינים ,ךעד
בספרי

ואחרונים

ע גנוז

הצורה היא צורה של מחרוזת ·ואחד הוא החוט המקשר הכל.
הנצח".
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על סף התקחפה החדשה ,נימי

כזרן אדם שעברו עליו שנותיו בסכנת דרכים נוטה

השמש הזה להגזמה ולספורי הנאי ,כמו שהדא נוטה לספ·דר ולשיחה סתם ,דהרי יש
לאותו חסיד איש-שיחה שלו והוא יכול לשפוך לפניו את לבו .ושני אנשי-שיחה

אלה הם שונים ובנדלים זה ·מזה ,וגם ממלאים זה את זה  :זה שיחתו שיחת תלמיד·
חכם וזה מספר ספורים בעלמא ,זה ·מכרון הכל לשם שמים דזה כוונתו גם לשם
הארציות ,לאכילה דלשתיה ולהר·דיח ממון.

על-יד נטע בעל-העגלה עם השוט

שנידו ·ועם שני סוסים ,שגם נהם יש משנים הסותרים זה את זה ואף משלימים זה
את זה  -האחד הוא בבחינת "משכני" והשני הוא בבחינת "נרוצה"  -מתכלס
לפנינו היטב רבי יוזל חסי,ן שהוא בעצמו מיד "זרן קיכוט" של האמונה.
וכן נרקמת לפנינו תמונת "ן.ןן קיכוט" של הספר ש ל בן ,זה שאינו מכיר
ואיבד ·מדדה בשום מציאות אחרת מלבז זו שהיא על-פי שנא·מר נספרים קדושים.
כשהנוסעים עוברים עוז בראשית הנסיעה אחד מכפר·י הגויים :ךהג·ויים רוגמים

אותם באבנים איד הנוסע שלנד רוצה להכניס את ואשד לתוך העגלה ,שלא יסקלדהד,
כי אינו מתירא עדו מהם ~ומהאבנים שלהם ,מכיוד שכנר התפלל תפלת-הדרן.
·וכן איד הנוסעים עושים את דרכם לפ'י כ ודן ידוע ,כי אלה הם דברי רני ידד·ל " :רכי
1

ההתרוצצות וההתנגשות של ה"התנגדות" ך"החסידות" ,בימים שההשכלה ועמה

יש דרך טובה או רעה ,אלא אדם בכנס לעיר יאמר אשרי שנאתי לכאן ,שאם היה
רע לפניו יתברך כלום היה מביאני לכאן .כיוצא נ·י בשאר כל הצרכים המד.דמים,
איד אדם יודע מה טוב ו·מה אינו טוב ,אלא אחר שנעשה מעשה יכול לדמו יפה
עשיתי ,שאילו לא היה יפה בעיני המקום לא היה .מניחני לעשות" .ומכאן הגיע

הרי זה כיסוד ההלצה ,שנמצא הרבה בספררו הנצחי של סרו ו ב טס,

את רבי יוזל" .וכן שאר המעשים והדברים של רני יוזל הם כשל מי שיושב
וחולם חלום של ספרים ,עד כי דומה הוא עלינו ,שעיקר נסיעתו לא נאה אלא כדי

החיים החדשים עוד לא חדרו למושב בני-ישראל במזרח אירופה ,אלא עמדו

על פתחם.

העולם היהודי ,בצורה זו שקבל במשך תקופת ימי-הנינים הגדולה ,הוא

שלם ערה ·ושלם הוא היהודי עוד עם אמונתו .בעולם זה הכל עוד ער.מן על האמונה,
אבל מורגש שהיא מתחילה להתמוטט פה ·ושם• ,ומכאן יסוד ה ה לצה ,שנכנס גם

נטע לידי כלל גדול בהלכות נסיעה ,וכן היה אומר " :שאל את הסוסים ואל ·תשאל

הנמצא על גבול התקופה הישנה והחדשה בתולדות הע.ולם .ניכר ,שעגנון גם למד
מסרוונטס ומספור-הנוסעים שלו ,כמו שיש להכיר שלמד לפרקים גם מ מ ב דלי

שיעמוד על דברי-תורה יוישמע ספורי-מעשיות יפים ,מלאים יראה וחכמה ,זיראה

הוא לספור.

מ ר" ס

וספררי-הב·וסעים שלו.

ו~

!, 1

ש"

~1

,

עגבך ז

ר K

~ואכן כל הספורים מסתובבים על ציר אחד זה,

בעיני·י את מעשה ה' וישועתו.

עיקרם

ספורים של שדרכים ,שכביכול מזווג את הז,ווגים כחפצ·ו ,על-פי השגחתו
-

.הפרטית ,וענפיהם

-

שאר ספ·דרים על השגחת ה' בעולמו.

ורבי י.ודיל ,שמאמין

·י·מאמיז היה בדברי ·ת·ורה :ובדברי חכמים ,עד שכשנזדמן ל.ן בדרך
היה בהשגחה זו

שדרך םוב לבתו :הבכירה זכר את דברי הרב מאפטא ,שכמה שיפסוק אבי-החתן
לכנד כן יפסוק הוא לבתו ,דלא ע~ה שדדך באלמן זה ,שאין לו אב· ,ולא ערד אן'א
שאחרי טלט·ולים רבים בדרך והרפתקאות רבות ,כשהגיע לסכרם של מאתים זהובים,
שממנו :ולמעלה אס.וו ליטול צדקה ,התישב באכסניה וישב על התורה רעל העבודה
·וחכה שרב לרחמי-שמים ,עד שהוציא את הפרוטה האחרונה ,והבטיח בכל-זאת
לסלק נירם החרפה של נתז י"ב אלף אדומים ,כמה שהבטיח אבי-החתן ,ושב לכיתד
ברגל ,בעניות ובחוסר-כל רבטחרנו לא סר ממנו אף רגע  -רבי יוזיל זה ראה
1

ישועת ה' כהרף עין רכי הוא חרבן דלים ומה שהבטיח למחותן נתן דזכה
עין בעין ,כי

להשיא גם את שאר בנותיו וזכה לכל הכבדו והגדולה: ,ואף לעל.דת לארץ-ישראל.

שהשתוקק אליה יונפשו חשקה בה כל הי·מים שישב בעניות ובתענית.
המספר בזתן לפניב.ן ,כאילו דרך אגב ,את תיאור החיים של בבי התקופה.

העתיק ובאגדה הכל משתקף כאן דרך ספור ,ולא זרן תיאור
כבספרר העברי

בעלמא ,המפסיק את מהלך הספור .ויש שזה נשקף ·מתוך שבילים נסתרים- ,
 ·מעשה בתוך מעשה ·וספרר בתרך ספור, .ויחד עם ·תיאוראף זה מדרך ·האגדה.
דברי תזרה ומוסר ותיאור האמונ·ה של החיים האלה ,יסוד האמונה
החיים באים גם

דגם הוא .בדרך המעשה והפעולה ,בדרך הספור .המיתוס הוא חלק בלתי-
שלהם,
1

הנכרי .האדם בתקופות התמימות ,שארתן לוקח ל:ן האפוס לנושא,
בפרד מן האפוס

עם בני-האלים· .ובאפוס של בני אמונת היחי,ד האל היחיד ןהמירחד
חי ערד יחד

שם את משכנו ושכינתו בתוכם ועינו פקוחה עליהם.

אין כאמונה זו אמונה דתית.

הממלאה את הספרות העממית-הדתית היהודית בימי הגל.דת הארוכה ,כשראה
את עצמו .ןהנה ·הוא כבשה אחת ביד שבעים זאבים )"מה יכול ישראל
ישראל
ביד שבעים אומות חזקות ו .מה הם יכולים לעשות ז אתה עו·מד להם בכל
לעשות
שעה ושעה!"(.

עיקרים דתיים שמעלתם היתה גדולה ממעלת אמונה זו
הי·ו

ילוסופים הדתיים  -הפיל,וסופים הדתיים הגדולים ברובם לא מבו אמונה זו כעיקר
לפ
.החסידים שבהם ,הדתיים ברוחם - ,אבל לא היתה אמונה גדולה דחש.ובה
דתי ,מלבד

האמונה .כי היא לא הי.תה להם הפשטה דקה .ותקוה רחוקה בלב,ן אלא
מז·י לאנשי-
החיים ושל בקשת הבטחון בחיים· .והן בה יש גם 'מן ההרגשה
זכר של הרגשת

החיה· ,מהרגשת אלהים בכל עת ובכל שעה ,זו חפ·ועמת ב·מיתוס הדתי בכלל.
הדתית

·ולכן איד כמוה אמדנח שתתן לפנינו את אמונת-החיים

של היהודי בתקופה

ארוכה ,תקופת הגלות הגדולה.

שרנים

K1
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חררנים

~והמספר לקח לון

אמונה '

ז·ו

כיסוד

לספ:ורו.

קרקע-העולם של הספור ,שממנו צומחים .ועולים האנשים ,המעשים
היא הרקע,
והם גדלים נכח זה ,הניתן להם על-ידי יניקה מאותו קרקע .ולא זה
והדברים,

שהם מוקפים הרבה אויר-עולם זה של הא·מובה ,ש·ל התורה והדת ,עז
כלבז אלא
כי כמעט איד מקדם פג.די ממנו בספור.

המפסר תפס את כל האמצעים להחיות את

האמונה .הוא משתמש באמצעי האגדה ,הלגבדה הדתית ,המסופרת כאן
הספור של
אנשי-דת .אנשי-אמונה .משתמש הוא בלשון האגדה והספדו הדתי,
לרוב גם בפי
כאן ,בכל העשירות והדקות שלה ,לידי פשטות רבה· .משתמש הוא בכל
לשדן המגיעה
ובכל דברי התורה ~והמשלים ובכל .דרכי הד.בדר .וחכתב של אנשי-
מיליד דרבנן
להחיות לפני.נד אמונה זו .יש כאן הרגשה ,וידיעה מפליאה ריחיזה
האמונה ,כדי

ההוי וההזיה של התקופה הדתית שלבן1 ,דחדש אמנותי דק הראה
במינה בכל דרכי

ש לא בתן .אין בכל ספדו-הנסיעה הרחב תיאזרי טבע וסביבה
המספר גם במה
באפוס ,אין גם תיאורים רחבים ופלסטיים ביותר של פרצופי-
רחבים ,המצ·דיים
אנשים .אמצעי התיא,ןר הם ליריים לרוב ·ואגדיים .הכל כאן "פרושי" ,נזירי :
חדתם הפרישות והנזירות של תקופת הפרישות דהנזירדת שלנד.
בדשא עליו את

הספור כ.ן·לו מתאים לכך .לא בנין המתרומם בקדים ישרים ד·מדצקים,
גם הבגין של
שבבנה בסדר של ·מדדרות-מדדרדת ,לשכות-לשכות ותאים-תאים בסתרים.
אלא בניד
אינה מתגלית תיכף לעין הודאה ; היא כמו חבריה דכפרסה והונוןוי
התכנית זזשלמה
שבה כאילו חתום הוא.

הנסיון של עגנון הוא גדול

·ונועז :

ליצור ממחר.זזת זו של ספרדים ספור

בו משדם תיאור וצידו כדלל של חיי-עם במשך תקר.פה גד:רלה
אחז כדלל ,שיש
לשם כך ביסדו האמונה הדתית ולעשות אותז לרקע-קרקע של
ושלמה ,להשתמש
אין האמונה הדתית של היהדות מאירה הרבה את פניה
יצירה אפית .כידוע,

ליצירה האפית .האחדות הדתית בדלעת את החליפות דהת·מדרדת הוכרת של החיים •

כאילו מתמזגים לצבע יסודי אחה הבולע הכל מראש ועד סוף ,עד לאין
כל הצבעים
לפרטים הרבים של ההזיה אין באמונה ז.ן ארתה חשיבות .שיש להם
תכלית.
את האחדות השלמת והגמורה .בע.ךלם-אמדבה זה יש מקרם לשאלה
באמונה החסרה
לקרשיה עצומה בהנהגה הפנימית ,בדסר-העולם הפנימי ,המוסרי.
ולתמיהה גדולה,
זד נותבת מקדם לציור-עולם כביר .וגדול· .ומכל שכן שאין אמונה
אבל אין א·מדנה
זד בצררה שקבלה בימי-הביבים שלנד .דביחדז בימי-הנינים האחרונים שלנד -
שלנד הלכו דנמשכ.ן גם אחרי שהתחילה התקופה החדשה בחיי עמי:ם
~מי ...הבינים

אין חיים נובעים .ומפכים ב עד ז' .איד

ו

גדולו" מעין זד שמצאר לפניהם גם יוצרי האפ.וס החדש באי ורפ:ד

1

נותנת מקדם לצי.וו גן.ול ורחב.

אחרים -
ת ב דע ·ת  -ע ם

ש "י

lM

עגבי ז

ראשדבים

במריבות ·ובמלחמות הגדולות שביד הכתרת הנוצריות

הגדרל·ר•ת ,בין הקתולים

.והפרוטסטנטים בראשית התקופה החדשה ,או במלחמותיו הגדולות של בפר·ליון

הראש.רן רב·מלחמרת-החרר.ת הגדולות של הזמן החדש ,ואין כאן מקרם לגולל תמרנה
גדולה ורחבה ביותר ,המלאה גם חליפות רתמרר.ןת רבות ,פרצופים רבים ושובים.
·דאבן התחבט עגנון הרבה עם החדגוניות של חיי-העם ש·לנר בתק.ופה ההיא ,עם

הצבע האח,ד היסדדי ,של התמדנה .ה'וא מעביר בלי הרף את הגבדר ממק.דם למקום,

דאחרדבים
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הנתיב הנעלם

בעלמים הנחשפים" קמעא-קמעא ן"נתיברת הנע·למים בדמ·מה",
אחריו הוא הולן ,ולא לבקש ולמצוא את העצם ,אלא את צ·ל עצמירת·ר ,את צל
צלמו ,את זיר·האיקרנין שלו.

-

אין עגנון הרגה-דעות רומנטי ,אר איש בעל נסיה

דתית-רומנטית ,אלא צייו ו ו מ נטי· הוא מבקש את תמו בת הנעלם ,את צבעך,
את טעמו הדק ואת צליל קולר הרוחני ,החי באגדה ,בחל·רם על מה שהיה.

ליצור

מעביר לפניו בלי הרף חיים שונים ,בגבולות 'החיים שלנד בתק.רפה ההיא ,וטפוסים

את האגדה הזאת הוא נותן נפשו ,לעשרתה לספור-הריה חי ,לתמונת-חיים שלמה.
כרומנטיקן נוטה עגנון לתאר ו י ח ו ת ש ל ד ו וי ת ,כמר שהוא נוטה בכלל

בין

לצייר נפשות ולא פרצ·רפים ,אבל יחד עם זה יש בר נסיה של ציי ר א מ ז לתת
צייו שלם לדברים .מכאן הנטיה של·ר א·ל ה ל ב ו ש ה ה יסטו וי· ·ולבוש זה,

שדנים ,מן המובהקים ביד.תר בחיי התקופה.

הוא מבקש את הטפדסי.ם המובהקים נידתו ,את היחידים הגדולים.

ה"חסידים" הרבים .נספר ,הוא מבקש גם את ה"מתנגד" ,את בכדד של "חכם צבי",
מ·משפחת רבי יעקב עמדן ,הקפדן לאמת הגל.ריח ; הוא .מבקש את ה"משכיל" הבדד,ד
את ה"מכניס אורחים" הגדול

מבקש את הפרנס התקיף.

-

·ולערמתו הקמצן הקיצוני ,זה לערמת זה

-

דהדא

תמרנת הפרנס התקיף היא מן הגדדלדת שבתמ.ןנרת כאן

רכבל ספרריד של עגב.ןד ,כי היא מציינת את חשלםןד העליןו של שדוח אחת עליונה
בתקופה ההיא.

וכן יש כאן עדר המון תמונות ·ומצבים ,בהם אגדיים ,מה שמתאים

מאד לצבע הכללי של הס.פן ,דגם קצת גרוטסקיים ומיניאטוריים ,שאינם מתאימים
בכל לצבעד הכללי .בקש עגנון הרבה בת.רן חרג החיים הנרדמים של תקופה השוכנת

בחיק

התרדמה

~ולפעמים

את

וחוקרת

התנ·ועה,
גם

בקש

נשאי.נם

ארתה

בכל

האמצעים

אמנותיים די צרכם.

כדי

האמנותיים
להכניס

את

החליפות .והתמורות שאיבן נמצאות בת·רן החומר של הספור עצמו כאילו הרחיב

את גנרל האמצעים הטבעיים שלד ,הרבים. ,והוסיף גם קצת מן הבלתי-טבעיים ,הוסיף
לפעמים מן ההלצה המיותרת על ההד·מרר שלו הדק והטבעי ומן הקן.ושה היתרה
לפעמים על היחס השירי שלד לדברים שבאגדה ושבקדושה.

לא .תמיד מצא את

מ רם העמדה הנכונה בין הקר האגדי רבין הקר ההלצי שבספור ,ויש שה·וא נע ונד

p

ביניהם ,מתנדדד בתרכם אילן ואילן ,לכאן ולכאן.
ההיסטורי

בספררי עגנון

הנטיה שלו ·לנושאים היסטוריים .ול "לבוש" מלפני

ההיסטורי .בספררי עגנון -
התקופה החדשה  -איננ·ר דבר שבמקרה .עגנון הוא ו ו מ ב טי ק ז ברוחו .לבו
ננהה אחרי זה שעבר ·דאיננד ער.ד הד הפעמונים שבשקעו מצלצל באזניד .הוא אינו

iרטה אחרי הממשי' אלא אחרי

הן.וחני 1

אחו הצל של אילן אד אחרי צ·לר של הערף

הפורח הוא נוטה יותר מאשו אחו האילן אד אחו העוף הפורח ,מקשיב הוא אל
ההדים יותר מאשו לקולות .מצייו הוא "אפלולית .הנמתקת והולכת"" ,עולמות

שבר·וח :

לרוב

ה"רוח הממללא" שבאדם.

הוא

מה שהוא אפייני למדי לרוח הרומנטית של עגנון ,הוא שרב דבר

סגנון של מחשבה וסגנון של לשון ודבור

-

מצייר בצבעים ן.ךחניים ,בצבעים של קול·רת ,בציורי דבור

גרף יש ביצירותיו

-

-

רק מעט מאד תיאורי

ובהם הוא ממלא את השטח ,את החלל.

רכן יש ביצירותיו של עגנון מן המזיגה של השלוה והשלמות הקלסית עם
הרוח הרומנטית ,הקשורה לרוב עם אי-שלרה ,עם אי-מנוחה ,עם הנפש "הקרועה"

לעבר והווה.
כאן יח.ד

ביצירותיו של עגנון איד מן ה"קרע" הזה.

העבר וההרה מתלכדים

העבר כאילו עובר אל ההר.זה ,עובר אליו עם ה"גדף" הרוחני שלך ,עם

ה"לבוש" שלו· ,ונעשה מעיד ההווה.

זבן איד לראות כאן מן הקרע שבין החפץ

וההגשמה ,ביד התשוקה רהגלמתה .היצירה הרומנטית היא מרסיקלית לרוב .מלאה
היא שאיפה ,תשוקה ,רצון ,אבל חסרה היא לרוב את זה הממלא את השטח ,את
החלל .וכאן ,ביצירותיו של עגנון ,נעשו האמצעים .המוסיקליים-ר.וחניים עצמם מעיד
אמצעים שבציור.

הם בעשו ללבוש ולעטרה ,כמעט גשמיים.

וכן נוצר מעיד

גשם לר·וח ,נוצר ציור של דברים ר.ךחניים-אויריים ,שיש בר שלמות גדולה .מזיגה זד

של ציוו קלסי ברוח ודמנטית היא הנפלאה ביותר בספוריר של עגנון. ,והמקורית
ביותר  1היא הצד המקורי ביותר שבספרריר .על-ידי מזיגה נאה זד של גרף ונפש ,של
אגדה ומעשה ,של הרי והויה .נעשו ספוריו ואגדותיו לחטיבה מיוחדת בספרותנו.
ה"חטיבה" בספררי עגנון ,אופן הכביד ש·ל ספדריו ,גם היא מגלה ארתה הרוח
הרומנטית ,המוצאת לה הבעה ·וצררה של.מה ,קלסית ,ולפי דרכה היא ,משלה ד·וקא.
הכביד של ספרויו הוא צרופי לרוב ונראה כאילו הוא מקרי· .מצטרף פסוק לפסוק,

מאמו-חכמים אחד למאמר-חכמים שני ,אגדה לאגדה ,או גם ספור לספון ,כמר
ב"הכנסת כלה" ובספורים אחרים ,והנה ב ב יד ש ל ם לפנינו ,שדרמה כאילו הוא
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נבנה על-פי רוח של חופש גמרו ,כאילו על-פי מצב-רוח בלבה ·הווא ה כ ו חי כלון,

בכל פרס ופוס ,המצטרף ,כמר על-פי חשב.רך חיצוני· ,מתימסי ,אל הכלל.
אנו באים לצד אחו בספררי עגנון ,צד מי·רחד לעצמן~ ,הקשרו בכל-זאת לצד
וכאן

ה קררם.

ה

11

חסידי ת

11

וה

/1

ה תנגדי ת

/1

ב ם פ י ו י ם,

/1

הנדח

בעיקר

בספוויו.

ליפשיץ

לדון

על

הדבר

הזה

H

.מבחינת

השטח

ההיסטורי של ספורי עגנון ,כוכי גליציה עוריה ,רכך מבחינת סדו-הירחסיז של

משפחת האמן ,שאיננה משפחה של "חסידים" .אולם גם מבחינה פנימית ,מבחינת

ה"מה" וה"איד" של יצירת עגנןו ,איד להגיה שהיא כולה יצירה "חסידית" .דומה

ש הא ס מ ו ספי רה בספררי עגנון היא כולה "חסדיית" אר מה שקרוב אל
האסמרספירה ה"חסידית" ,הרוחנית; אולם בתוך אסמרספיוה וכודכית זר כאילו שליט
וצרך פנימי חזק של "מתנגד" ,רצון ל "מעשים" ,ל ה גש מ ה ,רלרא גם לפרקים באותם

אמצעי ה"כוונה" ,שמקבלים כאן מעיד ממשיות ,מקבלים כאך חזרת-עינים ,שיש ·הויא
נראית מסעם זה כמעשה קסמים.

ב"הנדח" גלל לפנינו עגנון על פני שסח לא רחב ביותו את פרש.ת
ה"חסיד·ות" וה"התנגדות" .דמות ובי אביגדור .איש הדין הומשפט .העושה דין

ומשפס גם בנפשו וביקר לו כנפשו ,איש המסורת המעשית התקיפה ,היא גדרלנ:ז

ואיתנה .יש כה שיערו-קומה מכל צ.ד זהר אילן .שענפיי ·וגם שדשיו מרובים~
אלון זקן שהרוחות שבעולם אינם מזיזים אותו ממקומו .והנה באים רוחות פושרים-

דקים הום נתלים בענפיו הדקי,ם בצעירים ביותר .הם מלפפים אותם ,מלספים~
מושכים אותם לא נכח האיתנות :והזקנה .אלא נכח אחר ,הדרמה י·רתר לחולשת
מאשר לגבורה ,נכח הנחמה בצרה והתקהר והאמונה ,עד כי ירח מהאלון הזקן
ברח.

הדרו השני לרבי אביגדרר ,חתנו ובי משולם ,המתנגד גם הוא ,איננו עוד·

איתן כזקן .ונכדו של הזקן ,ברשום ,בך איידלי ,בתו העדינה של התקיף ,שאביה
קנס עליה מיתה ,בלבד שלא תצא על-ידיה תקלה של נצחוך בני-ה"כת",

 -נכדו·

זה נמשן כלבר כולו אחרי התורה החדשה ,שחרא אמנם מתלבט ומתחבט בדרכה.
נלחם בנפשו ,בשורש הנפשי-המשפחתי שבר· ,ומתרפק עליה ,על תורה חדשה זר ,עד
כלות הנפש ,עד צאת נשמתו.

כל הדרן מצד אחד אל השני ותיאורו.
באמצעיו הוא.

ולא זה בלבה אלא דומה שכל צד מתואר

ה"מתנגד" הוא בדלו נגלה ,כולו מראה-עינים,

דמות-דיוקן.

לא

לעתים קרובות אנו רואים אותו בספור ,אבל כשאנו רואים אותר הרי הוא נראה לנו
בבת אחת בכל שיעור קומתו .לערמת זאת החסידות שבספור אין ·לה אותה אישיות

מרכזית ,אין לה אותר וכרז ,גבוש של חומריות אנושית כדי תפיסת העיד הרואה
בבת אחת .כאך נפתחים לפנינו שערי-ראיה אחרים ,שבהם אנו רואים את המתרחש

כבו העיר א .מ .לי rנ ש י ץ במאמי·י על עגנון  -ב"השלח  nובחרבות
מיוחדת - ,כי סערת היא לחשוב שעגנון הוא לןורב מארד ל "חסידות" ושארתה תאו
יצא

ואחרונים
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חצירו חרא כאן שלם ·מכל צ.ד חתרכן קבל צררה שלמה ,ולכן איד בספור
אפילו ההכרעה הקסבה בי.ותר ל"תור' זה או אחר ,של צד זה אר זה ,אלא יש ציד·1

מתחת למכסה החיצוני ,העליון ,רואים את הגעגועים האנושיים ,את התשוקה
והכסופים הפנימיים .אלה ממלאים את האסמוספירה שמסביב לאותו א·לרן זקן,
ממלאים כמעס את כל האסמוספירה של הספדו ,והם המשפיעים על אותם הענפים
הצעירים להבדל דלהתרחק מן הגזע העתיק ,המשומר.
בנושא של הספור הזה יש קצת

מהנושא

האגדי

על-דבר

ראשית ימי

ה"חסידות" וימי ריבה ומלחמתה עם ה"התנגדרת" ,שהשתמש בר פ ו ץ ב·מרנולרג
ה"חסידי" שלו "ביד שני הרים" .דכאן ניתנת בידינו מעיד אמת-מזה למוד בה את
היצירה של עגנון ,כי יש בידנו למרד את המרחק מהמונולוג ההוא עד הציור
האמנותי של.ן ,העשיר מן המונולוג באמצעי ביסדי וציור ,ורחב חרא ממנו בתפיסה,
המתפשטת על פני חיי שני הצדדים והכוללת את שני הצדדים ומביעה את ורחם
בכל
הקו הצירר·י והשירי גם יחד של הספור ,בליריות שבו מצד אחד .ןבפלססיות שלו

בצד שני ,נכח הגבוש והוכרז שבר ונכח אחר של תפיסת הנימים והמיתרים הדקים
שב·לב האדם ,גם בלבו של אותר "מתנגד" בשעת "חולשה" ,כשמתגברת בר מדת

החס.ד הגבורים הם כאך אנושיים יותר מבמונולוג השירי ההוא רחם גם שידיים
יותר ,עד כי כל הספור עושה עלינו ורשם כשיר לירי נבחר ,שהוא גם אפי למחצה.

כמיד בלדה אר לגברה היסטורית גדולה.
",היה ה ע קו ב ל מ ישו ",ו "פיל ין",

את האופן של הבלדה אר הלגנדה

"אגוד .ת

ההיסטורית

ה סופו

ו כ .ו'

יש ·לראות כאופך-היצירה

הראשי של עגנון .סרג זה עומד בין הליריקה רביד האפיקה .רעל פני דרך זן ,שבין
הליריקה וביד האפיקה ,נמצאת כמעט כל יצירתו של האמן .ולכן סבעי הדבר,

כי הנסירד הגדול של עגנון ליצרו מעין אפרם .הוא .יחד עם זה מעיד בסירך לחבר
ספורים אגדיים ליריעה ספרוית אחת גדולה ושלמה .ליצירת-האפוס הגדולה עגנון
כאילו חסר אותר צמאון סבעי גדול למעשה רב .הוא כאילו חסר צהלת-החיים
הגדר·לiד ושפעת-חיים זן; המשתפכת על פני מרחבי שדה וניר .אדם ובהמה .לערמת
זאת קורב חרא לפי יםוד

נפשו

הרוחנית

אל

התוכן

של הבלדה אר הלגנדה

ההיםסורית ,אל ה מ עש ה ה אגדי ,שיש בו רגעי פליאה והשתוממות .אר יש בו
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הן לא ידע

רגעים של התקדשות וקדושת החיים ,השלכת הנפש ·מנגד כדי להציל חיי נפש אחות

דפי ספר התהלים" ,לוטה במכתב אביו המנוח ובמכתב כתוב לאמו :

או כדי לעשות מעשה טוב אחו .ועל-כן אלה הם השלמים ביותו בספוויו ,שיש
בהם ממעשה אגדי זה .ליצירה לירית כזו הוא מכניס יסוד אפי חזק .שרזו
הוא את חוטי-האגדה האלה שזיוה דקה ,חזקה ושלמה גם יח,ד שאינה אובדת כלום

לן ,חלילה ,וקראת בתהלות דוד ומצאת את השטר ·הזה והיה לן לעזר ולסעד

האדם את אשר אתן ,כי הג·לגל חוזר בעולם ,על-כן חשכתי זאת למענן ,בני :בצר

רע ונו" ,ופתאום נשמע קול שעטות הסוסים ושריקת השוט הקשה טלטלה
ביום

את מנשה-חיים מעולם-הדמיון .אד אותר המחזה ,כשמנשה-חיים שב אל עירו אחרי
הנסיון הקשה ,שלא עמד בן. ,ןהדא עני כשהיה רלבד מלא געגועים לנדת-ביתד.
י·הגעגועים האלה ·לדבשים לבוש דמיוני והו-א ודאה בעיני רוחך ,לפני כניסתו

ביצירה ·לגנדוית זו יחיד הוא עגנון

של חיים.
מזיו רוחניותה ומקבלת אור ונח
1
בספוזתנו .איש לא הגיע בה עד עכשיו לשלמות כזו.

ל "והיה העקוב ·למישור" יש מעין דמיון וחוק למעשה "הכנסת כ·לה" .גם
כאן אותו "היורד בעניו"ת" ומכתב המלצה בידו והוא נודד בעולם ,לבקש חסד מבני·
אדם ולמצוא מתנת בשו-ודם  :אבל ה"יווד" ההוא יורד לשם מצרה ,לשם "הכנסת

לעיור ,את "אשתו עומדת ·ליד דרך ,מצפה ,כי לבה חרד עליז .דלת חדרה פתוחה,
והיא קמה באנחה ,תניח מידה פוזמקה

לעוון

ארוחת-ערב,

ומנשה-חיים יבוא

בלאט מבעד הפתח הפתוח ושומע אין לן ,יגש עד החלון ,יכוף ראש יוטד·ל גרב

שם שמרה

כלה" .שליח מצרה הוא ואינו ניזוק ,לא בגופו ו·לא ברוחו ונשמתו.
עליו אמדנת-העם והיא כללה את מעלותיו ועשתה אותו לכליל-השלמות .וכאן אדם
עני" ,ירוד" ממש ,הי.ווד למצוא שבו רעבון ביתו.

על מחטיו .מי נשא פוזמקי ,מי נשא פוזמקי ,אשתו תשתאה ,שואלת ,הן לא היה
בזה אדם ולא עבו פה אישן ומנשה-חיים לא יבדל עדר לעצור ברוחן ,כי שמע

אותו הביאה האגדה העברית

לידי בסיון ,כי הן אי-אפשר שהעני.דת תהיה עניות סתם ,בלי טעם.
בוון הוא בא בטו·וניה עם בריותיו ואין הוא עושה דין בלא דין .וכן .נעשה הגבור

קול אשתו מדברת א·ליד" .רק משדרו גדול יכול לראות מחזה-נפש כזה ריכול
להלביש את הגעגועים האנושיים לכדש ממשי ודמי.דני גם יחד כמד זה .ומחזות

גבור של בלדה עממית עמוקה ,עם מעשה שטן ,ואף עם מעשה אהבה
הזה למיד

חיסורים

איד הקדוש

עמוקה ,אהבת נפשות כשרה ~וצנועה עד מסיו·ות-נפש ממש ,עד צאת הנשמה .אלה

בהתאזר

שהסתכלו ב צוות היצירה הזאת של עגנון ,בלבוש העממי ,ההולם את היצירה
העממית ב·יותו ,יצירת .העניות או הדלות היהדוית הגדולה ,לא הסתכלו די ב ב פ ש

לשכרה,

הנפש.

אלה שרצו לראות בספו רק "חיצוניות" יפה בלבד לא שמו את לבם אל

מחזות-נפש מועידים ומרעישים שבספר ,כמו אותם המחזות כשמנשה-חיים ואשתו

משתדלים לחפות על עניותם הויא בכ·ל-זאת יוצאת ומתבלטת לעין כל ,או רגעי

ההחלטה של הזוג לשים את פניהם למתנת בשו ודם ,או רגעי הפרידה של מנשה-

חיים מאשתן ,כשהוא יוצא לדו,ן להיות נודד ללחם ,ואותו הרגע כשהוא וראה בחזונו

האחרון ,לפני צאתו מביתן ,את ה"שטר של כמה מאות רייני"ש כסף לפניו" ביך

של מנשה-חיים ,כשהוא תופש את עצמו על החטא הגדול ,שחטא לנפשו
תאדה להדן ,ומכר את כתב ההמלצה שלד· ,דנתן עיניו ביריד דביי"ש רשתה
והעיקר ,יסדריר האחרונים ,כשנודע לן ,שחטאו גרם שאשתו הותרה לעולם
לאחר ,והוא איבד יכול לא לחזור ולקחת ארתה ,כי כהן הוא ,דאינו יכול

ונישאה
לשכוח ארתה זאת החטא שלה ,שהוא הגדום לך ,כל עדר שהוא חי בעולם .זנן הוא
מת ניסוריו ·ו.מסת·לק מן העולם כאחד גנזו ,הבוחר במות ומקריב את עצמו על

שלה .היא ·מלאה כולה "פסוקי דוחמי" ,שיות נפש נענה ,שיות התוגה הישראלית
למראה חשכ.ת העולם .האור שוקע בלי הרף ,הולן ודועך על ראשו ש·ל הנודד
מראשית הספדו עד אחריתו· ,ויהי לילה ,ליל הנצח ,ואתו יורדת שלרה ,של·ות-

בצח ,על ואש הנודד העיף ויגע-הנח .מתון פסוקי ה"מליצה" העתיקה עולה אלינו
קול בכי ,הוא בכי זוודת למראה צררת ויסדרים רבים אין קץ ,הנשפכים על
ואש משפחה אחת .ואותו מנשה-חיים ואשתו קויינדיל-טשארנה נעשים לגבורים,
ל גב ו וי ה ע ו בי ה י ה ו די· הם "נקראו לצבא להלחם מול תלאות הזמן" ,זה
ש"הפן עליהם כלחדת" .והם נלחמים עד הסוף ,נלח:מים מ·לחמת הגוף וגם מלחמת

i
יl

המזבח של אהבה גן.ולה.

רכן כל הספור עם שפעת ציוויו הוא גם שיר-מזמרו לאהבה נפשית ,זעם
כל בהירותו הוא גם שיר-מזמרו לנחות הנעלמים והנסתרים שבאדם ובעולם .כמעט
.!,

1

l

1

1

אחד .ואחד מספוריו של עגנון יש גם מ הןספרר על ה מ א ו ו ע ה ע ו ל מ י' מן
בכל

התיאור הסמ·לי של המאורע הזה ,מנתינת צווה לך ,לפלא העולמי ,להשגחה האלתית,
ל"עונש" או למה שדרמה לזה .לא רק על אנשים מספו עגנון ,ולא רק את מעשיהם
חרא מתאו ,אלא מתאר יחד עם זה את הנשקף מתון המעשים הלל.ך ,מספר על
זiמהלן של מעשי הערלם ,ובזה ממשיו עגנון בספרותנו את הקו שנטה בה

ב ו די צ  /ב ס ק י ,אלא שבברדיצ'בסקי היה חזק מאד נח ·השאלה ,התמיהה.

בנפשו

;תנה אותותיה התפיסה של ה ביגודים שבדרכי ההויה העולמית ,של הסתיו·ות
שבהם ,התפיסה של מלחמת הכחדת השונים בתוך חלל ·ההזיה הבלתי-בואה ,בעוד
שעגנון מגלם גם בזה רוח המסורה היהודית ,הרואה כ ח א ח ,ן שהוא כל-יבדל.
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עגנון אף נוטה על-פי טבעו נולד להרמוניה' ,ולכן הוא י·ואה את ההרמוניה שבין

מספירת ".תפארת".

לבו של 'האמן עגנון תמים בזה עם המסוות הדתית.

הנפשי הרחוק ,ה"חלרם עובר" .ב"דמי ימיה" מתה אם הגבורה בספור שנושא עליו

מעשיות קסבות,

שם זה •רחבת צועדת בדממה בעקבותיה הרוחניים של אמה ,אוהבת את חלום-

כמו "מעשה ובי גדיאל התינוק" ואחדות מאגדות "פרלין" ,הן פניני האגדה הדתית
שלנר ,שלא אבד .מחנן כלום על-ידי כן שקבל·ר גם זיו .וזרחו ןעל.ן גם למזוגה

הנעורים של האם והוא נעשה לחלום-חלומה .הלוקח שבי את כל נפשה ,עד שהיא י
באה במקום אמה ,נישאת לאיש ששאף את צל האם רתחי לו לצל צלה.

שירית יאמנותית גב,והה.

בעולם

הצללים הרוחניים האלה מטייל עגנון אט ומוסר בלשון .שגם היא כ.ולה לשרן
תפארת .לשון של צבעים נפשיים ,של קול.דת דקים והדים ,ולא לשרן של מושגים,

למזוגה שיוי.ת מיוחדת מתרוממות אחד·רת מן האגן,ןת ,שיש בהן גם מרטיב

של א ה ב ת ב פ ש י ת ,כמר "עגרנ·רת"" ,מחולת המר.ת" ,וכיחוד "אגדת הסופר" ,שבה

את שפת הצללים האלה .המבק·זzוים את היסוד שבדברים אלה בספרות הסקנדינבית

נשתל בר השתלבות גמורה המרטיב של אהבה דתית עם מרטיב של אהבה אחות .אהבת

אינם שמים את 'לבם ליסוד שיש לדברים ביצירותיו של עגנון עצמו .ביצירותיו

בפשרת .גם היא דתית כולה ,מסורתית .אפייני חרא לעגנון ,שהנפש הא mבת אהבת-

ההיסטוריות.

י הנפשות הזכה ב"עגונרת" היא נפשר של ·הא מד וב"אגדת הסופר" הרי היא נפשו

הן הוא רודף בכל מקום אחרי הצל הנפשי ,אחרי התמונה הרוחנית,

זר שביטל עיקרה ובשאר טעמה.

של הסו פן ,זה חי.ושב מוצנע ו.מוסגר וחרות את האותיות ומעלה על הכתב דברי
אלחים-חיים .ב"אגדת הסופר" יש מעיד אידיאליזציה של הסופר האמן ,שעגנון

ערבו ,לצל יעוף.

וכן היא גם אהבת האנשים '!·הנשים שלו לחלדם

זאת היא האהבה של חמדת ליעל .ב"גבעת החול" :צל רדוף

צל ,צל פוגע .בצל ,נרגע ראינו נוגע ,או אהבת נעמן זר לצל אמר שב"אחרת"!' ,אפילו

מעלה אותו בספררו למעלת ה"סןפר" ·ההיסטורי ,הכותב את ה"שמות הקדושים"

אהבה זר ש·ל עובדיה בעל מרם לשיינה-סויל שלן ,בעלת ·הגףר החמים .הנגמרת

שלו ןערשה את מלאכתו בטהרה ובקדושה עליונה .עגנון כאילו מגלם בזה את
האידיאל של הסופר ושר שיו·מזמרו לאידיאל זה ,שחרא וראה אותר על-פי זוכר
בצררה ההיסטרוית-המסרותית .הסופר הזה של עגנון חרא כולו בעל הרמוניה
אישית :הרמוניה גמורה ושלמה ביבר רביד מלאכת ידו ,הרמוניה שלמה ביבר וביד

באהבה עילאה ,באהבת-סליחה רוחנית
שעגנון

מבקש

אותם

באגדותיו

רבספרריר

-

אהבת צללים היא זן ,צללים אלה
ההיסטוריים.

צללים אלה קמים לתחיה בקסם עטר .הם מקבלים זמרת של חיים שלמים אפילו
בשעה שהם רק "ו.וחרת" ,כאותם ה"ורחרת" שהוא מצייר ב"חרפת דודים" ובספורים

ביתר ,ביבר רביד עלומו .איד שרם שטן .פגע ומשחית ביבר רביביהם .רכן הוא כולו
מעיד שיו-מזמור לגבוה וכערלת-תמים הוא ערלה למעלה· ,הוא וספר·תןו.ה עמו,

הם נמשכים בכל אחר חלום יפה ,אחר זמירן רוחני: ,ונותנים

לו את חייהם בלי חשבון ודעת .היסדו הנפשי שלהם הוא המראה הדמיוני ,הצל

שה·אר מבהר אותה ונותן לה בסרי שלם ,שיש בו מן השלוח הספרדית והתיאור
'

הגברוים

בספרדים האלה ,ביו אם אמנים הם רביד אם אינם אמנים ,מושכים את היניקה שלהם

רזה הנותן הוד מיוחד ל אגדה ה דתית של עגנון ,ללגנדה שב"פולין"

המעשיי ,בעוד שאינו גווע כלרם מן הרוח הדתי והאגדי שלה.

אהב ים"" ,ספו ו ים קטב ים"

גם ב"ספררי אהבים" של עגנון יש מאהבה ר·רחנית ואמנותית זו.

כחות-ההריה .המתאחדים כולם לתכלית אחת ,עלי.רנה ·ונעלה.
וב"ספווים הקטנים" שלו.

ואחרונים
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אחרים שלו.
1

ובגד אהבתו עליהם .כספור של מעשי בני·אדם בעולם " -אגדת הסרפד" היא
קדושה יותר מדי :איד בה אפילו שמץ של חולין ,אפי·לר קלות-דעת אנושית מעסה.
הסחת·דעת קסבה מן האידיאל האנושי .אבל גם לפי הכביד של אגדה זו ·הוי היא

לוערמת זאת חיי המעשה ·והתנועה של בני-אדם כאילו וחרקים מנמו.

בחיים קורנים אלה הוא מסתכל מתון ה י מי ר ,כמי שנזדמן ליריד ואיננו לא קרבה
לוא מרבד .והריהו מסתכל בטרחם .ומשאם של בני-אדם מתון שחרק-רחמים ,ספק

נקרות וספק חיוך.

מתון הומרו כזה הוא מסתכל "ב.נערינו ובזקנינו" )נספור

שנקרא נשם זה(.

כולה שיו  :הכל עולה ומתרומם בה מן הנקדוה הר.אשונה למעלה ומה של רגש
הווגשה .חצירו מתוו.מס כאן בלי הרף למרסיקה פנימית ,נפשית ,ערלה חרא בלי
הרף כמר בסרלם-הקרל רת .ןכן בשיו המזמור .המזמר כמר מאליו" ,אפילד הוא .
)הסופר( סוגר את פיר" ,הן מת רפאל הסופר ,מת מתון אהבה עליונה לספר-התוהר

·הכלל הערלה מת.רך הספורים

זה הכלל באמנות דקה וטהורה זר :
נשירה" .שאלו את רבי שמחה-נוון  -מגברריר "החסידיים" של עגנון ,נספרר
"לבב אנוש" - ,כי יספו מספררי ובר הזקן ,שמת לפני שנים רכזת ,והוא עדייו
"מה שחדל להיות לו אזרח בחיים חי

1

ולזר שלשמה ולזכר נשמתה כתב אותן ,מת כמר גברו הקן.רשה והאהבה גם יח.ד

תלוי בר כולו כורחו וכבפשר.

,i
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אז הוציא ממרתף-היין שלד את הקנקן הישן ,זה
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שקנה לפנים ממשולח אח.ד שהביאו מארץ-ישראל על מנת ל·הביאו דור.רן "לף
לארבע כוסות ,ולא אסתייעי מילתא.

מיין זה ,שנשפן כמד שמן ,הטיף אותו קשיש

טיפין-טיפין לכוסו של כל אחד .ואחד מבני החבורה ,דיין ישן זה "הכניס מיד שמחה

כבדה באברים ,
n

על יין זה אמוד בני-החב.דרה ,כי הוא "סמיט ואטלס " :דומה

 uוהיה העסוב למישור"

n

כאדם שכדון מטפחת של סמיט על צוארד רכל הגרף חם".

יש מרגש זה בשעת

קריאת חלק גדול מן הדברים שבארבעת הכרכים של עגנון :
"שמחה כבד.ה" באברים ,שלא בנקל אדם משתחרר ממנה.

מעשה

הדברים מעדורים

אחד

•ע"א שירד מנכסיו ,והעניות

יש שלמדת מוצקה

מנשה

,",

מ•רשב•

העב•רת\ עו דעת קרנן ,והטי'

פנם ב•שראו ,ןח•ח נזוף ודחוף ןמטרוטו .ווא קפח חיי אחד•ם,

בדברי אגהד ושירה אלה ,המרדה ·ומשביעה.
טבת·שבט

באדם

רשמן

ח'ים

ק"ק

נוצץ

וזבח ושם ןשאר•ת ,כמבואר בפנ•ם הספר באר•כןת .ועו•ו ינו'

תרצ"א.

כיוצא בו הכתוב אומד :ואז •רצו את נזןנם ,ופירש"• ז"ו :וכפרן
עו עדנם ב•סור•חם.

והעוו

חברו

ח .ב דנו,

·'

נוו

ש"

הכתב

'

ענני ז.

בהוצאת

יפו"•, .א התער"ב.

א•וו נדפס הספר הזה בע•ר הקודש •רושו•ם ת\ב"בא בשנת חזו' וב'פ'ע'ו'ו'ת' א•ו•ק•'ם
ופ"ק ,רבארת•ות "•,שר היה מזור סרב הרבה ובשו ענש•ר

רה•ה והם ומע•ז
חשכו

וא 5ה

:

·חרא ה•ה נקרא עו·•ר• רבבות •רא•ם,

ישע ןובקןך בטחוז בחסד• 'ה· שוא תוכ\ ,ןה•ה •וצא מספור המעשה הזח מרםר

שדעתם

זחוחה

עו•הם

והם

ותפוס

חפצ•ם

הנו

נוברר גושרנו רבסגנרז דברור ,בתפ•םתר את הערום רהובעש•ם

ש ו וב ה ,שבו הוק•ה ובתא•מ•ם זה וזה.

נ•ד•ם.

-

בכו.

הספר
זרה•

הוא

הזה

'צ ,ו ה

עוב מ'
עוב מ ,ת

צורת ·הדבר•ם ובז הדבר•ם עצמם נושאים עו•הם ,רבב'

פוט•הס ,חותמם שו מחשבת העם דשו דמ•וז ·העם .וזה עושה את הספר הקטז

ואוצר שום שו

אבדות עם ,משו• עם .אופני דבור ומחשבה שור ,תנועה ומבטא שור tt' .נחקקו רנק 5טר באותו הסננןן

הרך ןהקווט ,ש•ש בר וכאורה ובע•ז ערבוב שו ובשו וובו•צה ,קצת "תורה"; ספר• •רא•ם ,ספוך i
חס•ד•ם ושפת החיים שו העם.

אדום נו הסגנןנ•ם ·האוח נתאחדר פה אחדות פנ•וב•ת• ,צ•רת•ת,

\ה•ן  5סגנוז אחד •,ח שהוא ובוש נחמד וספור החס•דת•·עממ• ,ש•ש בן ר•ח·תןרה ומתוכו הוא

A

!

במשו•ם רבושרז חנמ•ם ,רמשו 5ג•ם בר ספרר•·צד•ק•ם ושיחרת ת 5מ•ד•·חנמ•ם.
בספר זה נתנסח חסגנרז העבר• נס•רז חדש :חרא •צא מחוץ ?גדור ונשאו גנו·  iאת בטהרתן
\ווחר וא סר

נס•וז מע•ז זה נתנסה הסננוז העבר• ופנ• דרו אחד ,כשהכניס ותוכו מנרו•

מובנו .

מר"ס את סגנוז חובשנה והדרש .רהושוז .שחיתה ראויה ב•הס ודבר• ו•ר•קה \ומחשבה פנ•וב•ת ,מחשבת

חוב ,נא• 5ו

*

הוסיפה

פתאום נח

מאמר זה ,שהדפסת•ו

חואשונח ,עו·•ר•

·'

ח.

גונו.

ונעשתה

ראן•ה

)ב"הצפ•וה"
אב•

נותז

כאז

ומתאימה  5ובואכת

!(l\Jl :

כמוראים  5מאמו

שהובער בר ,שבשעתם נראו נחחע  iה ונמשך חשנ•ם

ii

1

___j

בצאת הספר

נתקנ 5ו ע5

ג•ווף,

"והיה
עו

חוגגות.

•"ש

רידוד

ןהר•תה שו

העקוב ווב•שור" בפעם
נזננ  iז

מפני

הדברים

~.

'\,

;11

וו

היסודות היותר זדים
ש חם,

בכ5

וסננוז

יוצאים ממנו

ש5

אשד

כשוום ,ויש

אוום  5מדבדים ע 5ידנד

תחפו ח 5שוז

ש5

א•יאפשדות

המספר הצעיד עגנון

כע5

נצחוז

ןוקא "!

ו 5מדבדת זורת.

חדש  '5שוז ·העברית החיה ,חקו 5סת ותוכח

הנח אחד המקומות שבספרד ,שאפשר  5רארת ממנו כ? חנמישרת
ווכאז ,רומח כא•וו  5צדי

עק 5ק 5ות ,וכאז

מה

"ואמנם

בעיז

עו

נאור

)שו מכשח

יגיעם

נחזה שנו

חווים

ודנים,

דברי

היים,

ומח 5כו

נקרא

 5מח

חז"ו :

הטבעי  5א

קדיינד•5

ואשתו

גבור הספור,

כםות מערומי

עשירות וחיו מתנהגים וע•ז

איז

-

ם_ז

אותר

טשאדני

קריינדי5

מנשה חיים.

רכהנה

מצדה הדסיפה כהנה

תינוקות  5אמחות המקוננות נוי 5ות בנית מועד ונו חי ,ונכו מקום שוככדיזיז
רחתר 5י
בפומבי,

נדבת

קדיינדי5

יחנו אימה ,מאיז

וערום

סשאדני

תחסר ,ווא

וא

אחת

ושחים

ש5

ובותיחם

כאשד

אךןמח כ•ךם t:I ,אבדח את צבעה כנד והדיחי

אפור·M

מאבק מטבעות ,ןפדשוח

מו5

כשממית שפורשת קודיה ,ובאיז אמד ודברים תדע חאשח כי נדבת ירח
סשאדני

נידו  5תפםר

א 5ו

בעוד מועד תשבח את פניה ,תשים בשחוק עיניה,

תםום5

את

מעותם

ובע 5ח:
רגע

מנשה

ריטעמד

רודפי

מצות,

ןקדיינדי5

חיים ,משום ·מה
מז

אינו מבקש

המרקחת,

שהכינרת•

לשעת

ועיוד

עו

ושרכה

צדקה!

סשארני

תשת

מ 5תח

כף

נוו 5ח

בצ 5והית

יכין

ועדשה את עצמה כא•וו אינה משגיחה בחשיבות

החכם :

כשיצטרך

העשיר

א5

חרם,

ישבור

נעות

המרקחת,

ש5

כדר.

שיסודו

תיבות

תשפוך

מכדברים,

חכנםו,

תאדע.

ש 5א

וכח 5ח

וחנותנו .

אפשר

ומושב,

קצת

יקרם

חקיצרר,

עד 5ם

שכו 5ו

סוב,

ןסח

ii
!ן

_J

נמ 5צד

אמרות

קדשז

ןחמכדבוי•

חחנןתח,

מברכים

"שחכ5

נחיה

עו 5ם

ברוכ'5

כי כאשר יפרח

באפסו

או

חמז5

כקרנה שמחזירים

ע5

תנראות השדה י •עש נהז כ,ח.

כ5

עשדם רהזמז קרא ע• 5חם מוער ,וישחו וימכן

ח 5א נח ובריר

גב•  5בז

ע5

כאש :

'"' :

ן~;ובזו ן;נן Qל ~~ג·סם ~ןנ~עו:
·~~צזר tז pד~ן•ם ם·~וי·~ ~ך 9ע: 1
,ןי:ז;~ נ;ובואדת

'lf

ד' ס ! l.ן~ה ~~ךעו:

 vל·~ן ו;.ו~כל נב~ 1ץ •רזו' •ע?
~"~ .;!.

,,

כמד

שיש  5חכ•ר

מ 5שד חיי העם ונאמן

גם ·ע· 5פי

חדא בנית

חםגנרז

-

ש"י

!
עיגנוז

חרא

מאותם

הסרפדים

שינקו

סרפדים כא 5ה קורנים  55כנו ,כי

ישרא 5רםפדרתר .

הונח

מניעים

חידתו דקים שנו ,החבויים וכמרם•ם  5פני ו 5פנים ,א 5ח הנשמדים נר כירושת·
הם את ·המיתרים

בחסד

גם  5ננרת

המתןק

שכו 5ו

ממז'ביז'.

בדברן",

וכ5

חונפ

ש 5דחי

כך ,מפני הצורר  5חפויג בחונה ,כמו שאמר

אודח כאשד  5א יביטו ותוכו ועו 5ם שכו 5ו חשוך כאשד כז יביסו  5תוכו ,אמר ו'
יסררו

המתוק

מן

החוצה

פניהם

ו 5חםותו  5חפצו ·כסוס שתופסים

zן'וא  19ל ~ 91ר ~iזים

ובעצמה זקוקה וודות נמיות חסו  5מעז ש 5ם את הרבית שו הפושה הזאת .ואדום
והוציא פרוסה,

ישבו

ומכשח

הימים

ןאשתו

חיים

'מםחדם רחזםז הפך ע 5יהם נ 5חרת,

בפנקס עדת ישדרוז מעשה ידי סופד הקהו האמונות ע 5י חמ 5יצח.

ידה משגת

שפתיח ונמ• 5ם דנות משמז נח תאמר

או מה תתז ומה תןםו1ן

טשאדני שנתנה סחורה בהקפה ובני הכפר עו מנת ש•חזידר וח מערת•הם ואחר ·הקצור,

קדיינדי5

ופרש

?

ש5

וד"ל.

•בקשו חם ,ר  5בה

נקונח ,ועוו מעט ושפכה םדדתח  5פניחם או גד·~ תגדשם נ 5ח םעיניח ,ני איז
יתחמץ

פתי5

ו 5א

אוכר

".

מע 5ח כא•וד

מפני זעמו ,כפי שאפשר  5דאות עד חירם חזה ·מתוו השידה הזאת הכתובה שחרר

•שומו  5מווח דנית דובית ,והנח שכי אנשים חשוכים כצנים עו•חם ומספחת
עיני

אם איז

ארנאח  5פני ·.חםקרם

אנוח  5ח הפעם גם יתד עמ 5ח ,ויצא מבני נוצץ

הצדקה

ע5

לחנות.

ןקדיינדי5

ונ•ת·חכנסת

וקידוש ווחנדוה

כניכר,5

"ומ 5בד זאת ,עוד ח יתח השכח שנח זע רמה ,וארנה פרש

וגוים ושומר בית הקברות חיה ·מקבו שנח כשנח זוג תחתונים ,במחי 5ח ,מידי
;:פודים וושוש
ייז

חבריות,

ח"ן ,אין

האדם

יפות

פזרו נתנו ואביונים 5 ,חדנ ו 5חחזז שוחו מנות

עיו

ש5

מע 5ח וארזו

יתז

נח

ארחם :

ומנוכים

ורכושם ויתרונם ופקודתם חיו  5נדות  5חצ• פגעיו ,ריד 5ו וירשו מאד.

וומעז

יוצא.

ןקויינר•5

כאחנח

מתפודים

טשאדני עושים,

בקראן  5צבא וחוחם מרו ת 5ארת חומן ,ונתק

הכשר

אכ5

טשארני(

עיז

משכו עו•חם איצט 5א ש?

-

יקופח בסחרכם שו חמורים בם

כ 5כנגידים ;

שנושך

החובות

דעוד ידו נטויח וחז•ק ונדם וחם כמה וכמה דאגות וכשקעו ביון
חמחםןך ,נדי ש 5א

נפסק:
ונו'.

כ5

הימים כאשד היה עיד כה .פותחת

אינה רואה דאינה שומעת ועונים אמז נפנים צחרנות ו 5בם נמס בקרבם.

אונאה  5פני
בי

ש5

ערום ריהיח עמנו

ע 5י•ום ,וחם

מנת שיתז

ע5

ח 5אח .ומנשה חיים

ח·םגנרז חנרטח  5כאורח,

נשך ,מפני

חיים

בידי מנשה

ושופכת ·ע 5יחם מדוחה ונותנת וחרכם מדמה עד שחיר  5ררח מררחה רכשו מבשוח.
יסודות

ש5

~"בורא

:וi

מנערת ומקשקשת בזוזים ,שצבורים ועומדים  5רנ•ת ,מוציאה ונטבע הגונח ומרםדת
ארגז שו 5חנח,

מיני

כ5

"וא

,11 1
:

האצבעות שרות" יענה ויאמר מבשח חיים וכעיו סמך ודבריה ,ראף היא מרםיפח

ח 5ואי וחיינו כדאים  5פני מנחינו

 5א 5ח אפשר  5הדארת באצבע עו הס  tד

-

כ5

ש5

.,

שאיז  5חכהיש ,ני רבים חם שמצנם רע ,ד"ו ,ונאנחת ושנרם ,וכובשת את אנחתה:
ואומדת :אמת

וציודייחדבוד

העתיקה

המזרחית

ח 5שוז

ביז

םינת•זח

הנכנסים  5נ•ת·מדדש

אום ראי·אפשד

"צרק העתים?" תמחה קדיינד•ו tכשאדני" ,ואר

נצןק העתים האוח.

אפ•וו וכוכו עני חגרן

ושרז

ש5

זח

נפשות דנות וחםדונז" ,נכנסים בשיחה באח ,שוקו חפדנםרת ןקשים מזונותיו

כ מ ו

העממית ,חם

בפיהם וחיתה  5מגמגמת

העם חמדנו בג 5ותו בעדבוב' ושונות

ש5

וקו· 5הדברד

:

ש 5א

מובן,

ו "א•·קו 5טודיותם".

פוארתם

בן,

את

גם

העבד•,

בסנכרן

את שפת הדבור ואת ציוד•·הדנוד שו ח5שוז

כ5

ןאחדרנים

ראשונים

וחבניס

חתחיוו

האחרונה

בתקופה

חד•או•·קוס•.

החדש,

הספור

הקטן

העקרב

"רחיה

174

ומישרו"

175

י1

אבות עתיקה ויקדח.

אנחה יהודית אמתית ,כשהיא נשמעת ,נוקעת  5מע 5ה וווכטח

שנתקשר ןח•ו  5אבז ,וערכה הד וחרק 'עומתה.

בפני·מיות פניםיותנו.
.צדדה

ש5

רכך

כ5

-

דגש חי אובתי .שחיו ע 5יו דרדרת ,נשםר

ו 5א זה נ 5נו ,א 5א ככ 5שאבר חר 5כים ומתרחקים ממכר ,הרי זח וכקב5

דבר· ש ב קו ו שח.

קוראים אנו שיד•·אחבח

ש5

משודרים שונים ,אב' אינם מניעים

את מיתרי  5ננו נמרח שמניעיים אותם שירים "הכנים יני תחת כנפו" ו " ! lיו"

שאינו יזוע וכאורח "מח זאת אחנה"; ו 5א משום שניא 5וק הוא משורד

ש5

גרו,5

אן תר ·המשוד.ד

 5כן יש ב•כותר

יו
1

'"!

י''
l

: 1,1
ו

1111

ו1.

176

"והיה

5

העקרב

ראשונים

מישרר"

דאח

i

רנים

177

1

י

1

1

והניע את מית'וי  5בכן ,א 5א ·משרם שביא 5יק חרא משרור
הארעיות והמקריות

ן;נן .מתרחק חרא מן

ןמקריים בער 5מכר ,קצף שע 5ח

פני

ע5

גרר,5

סרף·סןף אנו

-

חמים

ומתקרב

-

ע· 5כן הוא קרוב  5מעין היצירה.

כ5

עם

אר 5ם לא

מרדרניותכר

יותר ;מקרר

הננו

חב צח

ספרר

ךק ארעיים

הרבים ,המתגלים כר לפני נר.

נשמתנו.

ורעת

ש5

ודברים המתקיימים מארת שנים רעוד יתקיימו ,בפנימיות פנימידתנד מאות שנים.

המעשה

"הנברז
הפצר

מז המשוררים

ישכיל

ועצמן

כ·~הרא

הנח חז ידז
את

חרא

אלא

אחד עמוק ופירטי מאר כשרב מנשה חיים וביתר:

המית

וב

ראל העיר אשר אליה תשוקתו רכנ·~ר

יטרש עי 5י

ארכ5

כ.פרוזה ,המספרים העברים ,יודעים את רנש·האחכה הזה ש; היחרדי שנת; ;ן ניב ש 5ם נו-כך

tכ>סררת עתיקה ושואבים חם ממקרר נשמת העם.

אופני הנטוי וכר',

דבר אחד משותף  5חם

אב5

אצים ארחו רגש חאחבח חמירחד .שכתנו 15

הכחד· ,ןישא

שונים חם ש 5שה המשוררים האוח בדרכי היצירה,

האיונות ונטוע ארחם חרץ ועיר.

הרגשה עמוקה בחיי ·המסורת העברית ,דמבאן

:

כטרי כיציר\תיחם

 -אהגה שידתו משהיא אהבת

בשרים היא ויערת נאמנה ,דבקות עיי 5אח ,אמונות אומן i ,עזרעי נצח צנועים.

זזהרא מ 5א נר 5ו געגועים ודרך ,רערוים ממנו מעיו קן; כשמים וריח "גן·עדז" .ארום בספרר שלפנינו

ש 5שים שנה ר 5א ידעו אפיור כי היו
שנים

הונח
זחרא

-

זהרבאר

כאורח

ישב
בנרו

\קריינדי5

ע5

נ5

ארעא

התודה

ערני,

ופני

והעבודה

וההכרח

יקרים זה וזה".
אחד:

דור
דואג

הביא

היא

לחיי

את

·מנשה חיים

ש 5חח

כמסחר

·הער 5ם·חנא,
חיים

·מנשה

רקרייכדי5
ידה

עד

והביאה

שכתנסר
כד

?ידי

טשארני

נשארה

כמה

שנים

א 5מנח

חיה

המצפה  5בע 5ה

ומנשה

חיים,

בחי\תר

כבר

בררך

קך\ב  5עירר

·ע5

•מנת  5שרכ

?ביתר,

רח"תערדות"

שחיו

נרדד.

עבירה

\5

העיר

·מרב

וקבצן

גוררת

עבירה

ש5

;נקב חור קטז בקויפח ,ירדה ?תוך חתפרח ממש ,יצר ·הרע נכנס נובר

נורד

מקבר

בזה

מעשי

שחיו

מכר

את

והתולעת,

את שנת חשכרון ,וכשהקיץ

 tר אשתו.

ארום יודע השטן איו וערבב את חעו 5ם ,והשטן הוא מ 5אך·חמרת.

את הקבצן חנרדד,

כע5

נאה עד נרצץ ,שםנ·~ח

והתעודות.

-

מח עשה ?

התעודות ש; מנשה חיים ,בחיותו כעיר בכריה.
מכגלי

הכתביm

חיים מת

~אחר כמה זמן

רקריינדי5

טשארני

כשאח ,גמדכן ,והיה לח

ו"בר·מינז חי" ,נמר שקרח הדגר כדרמה האחרונה

הרתוח

גם הרי\!

ש5

טר 5סטרי,

-

העיגון ,על

םמד

רמנש·ח חיים האמתי נעשה

אכ5

מבשח חיים חרא יהודי,

חרא וא עורר משפטים ר 5א ערער עיו נשואי א~1תו ,כשנודע ;ן הדגר ואחד נמה זמן.
את

עצמו

מיותר

בערום

בגרמו

?חטא

חרא

ראה

ע 5יר

ה' ולקח את נשמתו וחיתה מיתתו כפותר.

ברוא

שו

היתר

אשת·איש

ועומא,

ארובה,
עד

שרחם

יפוורז

הרוח

וכנפי

a

עיניו ,יכית אבנים

יעועוו את שמררו

כמעט

~וערוך אורחת ערב בבית ,ומנשה חיים

יברא נואט מכעד הפתח ושומע

יגש ער

החורז ויגרף ואשר כאגמון ויטו גרב ע5

מחטיו .רהבה יד ~1ורחח א 5יו ואשתו ערמות לפניו

כאנחה ,תניח

גרב מירח

חהווז  5חחויף כה

בירכתי

,ו?

איו

הז  5א היה
 -קריינדיוי,

ערד היא ערשה נח רכח רירו בירח נגעה ותופת.

אחכה דחםד והמר! רחמים רבים יכר שרש ב  5כר.

היא שעמלה בחנות ,היא שנשאה בערו ,היא

ע5

חשד

כאשר

בא

אתה

וכמה שנים רכא.י~ך אכף

יין.

תאותר
כקישורי

כוום

החיתון,

וארי
כי

קרייכדי 5משאוני ופרקה ,ודאי חיתה
מעשיר,

ברחוב וישו

חרא נקבר כדת והשמועה

ומושב  5ר

ת 5ר 5י

מנוחה

םוב

רגע מעמו כפיח

הוציא  5מ 5ארת

שהצ 5יחח

המית

צ  55י

העצים הרעננים ,וירא; מבשח חיים ומעדם את ער~י הצ •5רחחמח טרפה ע 5יר במערב

שפרנסה אותר כמה

ח"כתב"

הוברח ערד הפעם  5נדרד ו 5עבוד כמה זמן ,והניא מעט כסף לכיתד-

את

חך· t;:,א,

וירא

כי

תחת

כיפת

מה מרובים המחטים בגרב אחד ,ראי כבר מחצתי את ירי ,קריינדיוי! רחנח תשוח ע 5י 1רוח

 5טערם גם ·הוא טעם חיים ואכו אניוח גסה רשתה יין הרבה כדי  5חטביע את חתרועת המנקרת
 5::Lבו ,עיד שגפו ·ממדרגתו וחיה ?שכרו .את צררו כספו שדרו ממגר בחירתו

אותר

באז אדם רוא עבר פח איש ?

מנשה חיים רנן ופתחו

מתגר 55

א5

דנפ·~ר יצאה בדברה :מי נשא פוזמקי ,מי נ·~א פוזמקי ,אשחר שרא 5ת ,תשתאה.

לבית

בכסירן

?חיות
עד

שטן

טרף

דרו

קשה

·העיר,

כי

כן

דרו

הרוח

סשארני קמח

היהודים דרים נעו ואשתו

טשארני

ושם

וידע

קרוב

הוא

לו

יחזה ,ע 5גנתר אשתו תצא ,רשרש תשיש העגרנח ,תגו נפשה נבעות .ד 5ת חדרה פתוחה וקריינדי5

הראה  5נר עגנון ערד אחנה אחרת .וא אהבת נער ?כערה ,אלא מיו מסירת-נפש שביו בעו רא'" lתר,
שאפשר  5המ 5יץ עויה את ונרי ברדיצ'בסקי )בכתביו בירוית(:

אויחם,

ארח

הרמים

כי

ותוצאות דשא

ושדה תכרארת

רוא יכרו ערד מכשח חיים  55כת כורכר ה 5אה ,כי נ'" lא כשאח

רעבים הגביהו ערף ושהקים וארץ

אהבה כזו הראה '?נר עגנון ערד בספררו הראשון "עגונות" ,שנדפס ב"חערמר" ,והספור

"אצ5

את

עיניו

העצים

מישור לפ:יר

ירר•ן ובר

הפעם ;קראת ההרים

 ::Lיא 5יק בשיריו ,רק ברדיצ'בסקי ועגנון הצעיר ,משרם שיצירתם גם היא נושאת ע 5יח חרתם ש5

את

והנח

כן

ראה

חרא

וערמתו והנחו שטריפ"א מתאבק בעפר וגויר ,ותפעם ררחר בiכרבו רובו רץ ובמחר כסמכטיו i
וירא

וירא

םנש·ה

חיים

כאשר

כי

קד~כ

או

מחוז

\חגכערת

'

הנשארת אשר כזםביכ ?ה

העיק -,בספר,

חזיונות חנפש

והחיים

1

;-

ןךק

מז

"רחה י?ו

זכר  5ר

השמים

חת נער

ריקם,

חרא

יו

שידרו

חגררל .י~ב

וידיר

וחנם

אמרו

לה 5 1א
iח

חרי;

לדרך

הטבע

ריiכות ואת אשר

צרי

הוא.

העיז

שכזורכיץ,

ובאמת,

כשהגיעה

יכולה  5התק·~ך ב·~ידרכיז במי שחגרו רדארי  5ח לפי

כה.

כי

נותח

כפז~ו  5רעת

את

שורם

אשתן,

ר ירא

כי

רד

ח יום
1

אז תתעטף עליו נפשר ?מראה השחקים העגומים

זהשמש באח ופאתי • r.:-מים יתכסו פתאם כמשארן.

אשר ירבצו עו חורי בוצ•ן רירכאר וארץ ראשם.
ןשךהן שו אומרני  5פניר רשם מךוךתר

הקרנה חרא עור אצו קריינדי5

ש5

ומנ'" lח חיים מוחה את עיניו רגנו ש 5פלוני

גרי t:I ,חיה  5וקח סחררה בחברתן ן 5א פרע.

מי יודע,

טשארני? אם ירצח ה' מהיום רח 5אה וא א :;Jקרט רוא אנוח עד

כי אוציא כ 5חרב מחייב ושרב א~1רב או מעמדי חראשו  •iאו מי יודע אם עמדה קריינדילי
כס.בידו אר מכוח את חשטריים 5חליוח ,ריצו ור מאד.
חבוש ·בספרדיק נאהד

פחותי

אשר ךק הבר

יכונה

כי .פחד פן יהא ע 5יו וצאת כשבתרת

בע 5רתר  5תררח.

ני

אי i

יד מנשה

חיים

סשגת הפעם  5קנרת שטריימי 5אחר ,רקריינדי  5ם tt:ארני ח 5א תכסח פניה מברשה ,אבו  5ישרעתר

י

ז
"רחיה
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קריתי
רובץ

'.ה
ביז

כה

חרחר

העקוב-ומישור"

חה• 5ן והערב היה

 5•55ה ,שמים  5ביtב-ו

קדרות

ועב•ם

נערמו

•חד ריר:ה

חמשפת•ם".

חזיונות נפוא•ם כאוח ,חמ?א•ם עומק חובש וגעגועים שאינם פוםק•ס ,מתנ?•ם  5נר בספר
פעם
יש

נפעם,
וראות,

ראם
כ•

?העת•ק
הספד

את

הקסז

כו 5ם

הזח

חרא

-

•קצך
אחת

חג 5יוז,

היצירות

אר 5ם
הנאות

ע• 5פ·
ב•ותר,

חםעס

שהונא

שנוצרו

וצרייז

בספרותנו

1

כאן

1

י
י

i 1

בשנ•:ם

דבררה בארון

האחרונות.

דבררה באר,רן היא מס פ ו ת.
החומר

שבהריה ובתנעוה.

נעשה צלול :ושקוף

אובד

היא ידועת להפוך את חומר החיים לדבר
החמרי

בידה מכבדו

 -עד כדי להיות באמו ומסופר.

זן

ונעשה

ודק 1

המטמורפוזה זזזאת של

החומר ,המקבל מעיד זירו דטהרד של ,הרוח ,בעשה צליל דק ,אמירה באצלה וספור

באצל של הריה ,היא מטמורפוזה גדולה מאה אחד מפלאי הפלאים של היצירה ,אשר
לה זכו רק מספרים שהם יוצרים מובהקים.

החומר לספרריה לקח מחיי המציאות של הזמן הקרוב עוד אל ההרה ,אבל
הוא ביתן לפנינו כשהוא מזוקק ומצורף כולו

בלי כל הדי .מקשות המספרת

-

תמיד את הדברים בציורים ידדעים מן החיים ,אבל אין אבר מרגישים ידתו מדי

בציווים

האלה 1

איד הם תופסים מקום לעצמם ·ואינם נעשים ממשות לעצמם.

הם אינם מאבד"'ם כלום

הדברים הקיימים כאילו בעשים מרחפים .ושוטפים.

מהידתם ~ובעשים בכל-זאת מעיד דבר שבאידיאה ,מעין סמל ורחבי ,מעיד זבו שאיבד
עונו עוד מיד ליה אלא מ פ ה

ל פ ה.

'מספות זו מהפכ·ת את הדברים שקר.ן והיד לדברים שבאגדה.

שהיא קיימת כאן כולה ,מקנל·ת את זיו החלומות.

איד אבר מרגישים עוד כלום

בממש שבה ,בכל החומר העכור ,שהיא ,מציאות זו ,בוצרה ממנה.
ישר

בת מ ·דב ה

שנה ,נצווה שהיא .מעיד הצורה

המציאות,

הטה ו ו ה,

מסתכלים אבו

בזיו האיקונין

1

-

כבאספקלריה הטונה והמאירה נידתו.

דבורה באודן נספזויה הטונים איבנה עדר ריאליסטי.ת .אותה המציאות ,שאבד

ך,ואים לפנינו נספרויה ,איבה עוד זו הויאלית ,אם כי החומר לקוח לכאווה כולו
מהעולם הממשי ,הויאלי.

היא שייכת לספירה אחות ,מירחדה ,חדשה.

ה.נשקף מן הספורים האלה משתקף כמתון איזה בדולח

העולם

 -הוא נוצר כולו מחדש

בדמיון השקוף והטהור של .המספרת .יש נו על כל צעד ,ןשעל מהתקת הגנרלים

שניד י הדמיון וניד המציאות ,ניד החזון לאמת.

·ולכן יש שהיא מספות לנר גם

נזלדם ,דבר של דמיון וחרק ,דגם הוא .נעשה לנר עביו קורב של מציאות.

איד אבר

ובוגישים כל הנדל בינו וניד המציאות הפשוטה .על-דבר היום הראשון של חייה

i
י

1

.........

חn
 1י

דבורה
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ספרה לבר

כספורה "היום הראשון"

-

-

ראשונים

בארוז

הרוצה לכקש כאן את האשה

רגם הוא בדשא עליז חותמה של המציאות
ה ה רזה

הגמורה שכספוריה ,אותה המציאות שכפירט ,המציאות

ז!.בל כ ,לצער הסודי ,שכספורים האלה,

של העיירה

יותר,

כספרריה הראשונים ,המציאותיים
כחותם חכרתי ,סוציאלי.

ספרריה אלה חתומים

אצילי ,רוחבי ,כאילו שורר כיניהם
ערד

השבע

 ימצא אותה ברואי  :כהכרעה לתשוקהכרחמים

הונים,

המון

הרחמים,

וגם

-

אשה

המנח.מת ,המשקיטה ,שכספורים.
מספות.

גם עכשךו לא הרסר·ר ערד מספוריה הנ·יגודים האלה ,אכל

-

צואר,

אכל

איזה שורי-משקל

כיד הביגודים העמוקים.

לערמת זה ,משנרי-הגרון ררכוי-הגררן שככריאה ,מן חוכרי
נרדף

משפחה

היה דרכה לעמדו הרכה על

ד·רמה כאילו קבלו איזו השוואה הסתכלרתית ,אצילית ,רוחנית.

על

ראחררנ•ם

כ אט מ ו ספי ו ה ה חי ו ב י ת  -אטמוספיוה של חיים שלמים ,מעיד החיים כתרן

שכשאר ספריה ,על כל הביגדוים שכה ,שאינם סרים גם מכאן ,בלי כל הבדל.
הניגודים ,אלה של עשיר ורש ,שרבע ~ורעב ,תקיף וננבע.

1.81

יותר

משהוא

תרפ"ה.

יש כהם מזה

!

שכאחדות העולמית:

נרדף

השובע

על

שבו

הוא נרדף על הממש שכך ,על הגוש שכך ,ה"שומן" )כן שם אחד מספוריה של

דבורה כארון( הרב ,שאינו נתן ואיבר מתערב יפה עם יתר הסממנים הרוחניים

שככאן.

הוא מפריע כעולם אצילי זה את ההרמוניה היפה.

יש

ונדמה

שכספורים

של

המספרת

יש

גם

מוכורכירת

ודמנטית.

מבטיה יתרה אל .הניגון העגום והון" ,כל-כן עגום .רון" ,כמר שארמו.ת המספרת.

של הרב הצעיר כעיירה

הנדחה )כספורים

"עגונה",

תורכים",

"כואשית , n

"גניזה" ך"הזים הראשון"( ,אכל כעצם יש כאן יותר מחבטיה אל היופי האצילי
הכבוש ,הרוחני וההרמוני

-

השלם לעצמו.

על הדברים המזעזעים כיותר יודעת המספרת לספר כשקט כמעט אידילי.
כי אכן החיים המשתקפים פה כמו מתון מראה יפה ,מתון אספקלריה המאירה

כולה ,מקבלים כבו על-ידי כן ,כאיל·ו ממילא ,צווה נוחה ,הרמונית ,אידילית
כמקצת.

-

גם הזעזעוים הגדולים כירתו שכלב נעשים על-ידי כן שקטים יותר

וסדויים יותר.

"כראשית"

-

ארתה הטרגדיה הנפשית של כת הכרך הפולני

-

כספרר הנפלא

שחיתה לרבנית כעיירה בליטה ,היא כל-כן חרישית ,ככרשה ,שרק

סימנים מעטים ·ממנה ,רק רמזים קלים כלכה מגיעים ממנה לחוץ.
של צער ,המתוח כספרו על הכל ,מגלה את הדברים.
ההומור הקל של המספרת ,שאיד כר כלרם משרם צחוק.

רק איזה חום

ומגלה את הדברים גם

'i

אין היא ,ועמה גם אבחנך,

שוחקים פה גם למראה המוזר כירתו ,כגרן ·למראה העדה הלבושה קרעי-צבעוניו

~

ויחפה כולה· ,ויוצאת כתופים וכמחולות להקביל את פני רכה החדש ,אר למראה

הובנית הצעירה ,שכסיות של זמשה לכנות על ידיה ונוצת כת-היענה על כובעה,
כעמדה בעגלתה כפעם הראשונה לפני "בית הקהל" ועז לכנה ותמימת-עינים
נגשת אל העגלה ,וכהשענה כרגליה הקדומות על אחד האופנים היא מוציאה
מלוא הפה קש מתחת למושכה.

1

_j

;

ראשונים

.n

גבלו השטח  -בעיירה .כאן ,בשטח מצומצם זה ,היא נתבת גם יותר לתפיסה כזן,

הזז

שבה הפרט הוא חלק בלתי-נפרד מהכלל והוא משלים בפרטיותו צד אחד מהכלל
חזה ונעשה עזר כנגן.ן ,מתנגד שקול ,אף לצד השני.

בספורי

המהפכה

בדרך זו כאילו נתן לפנינו הזז ב"מזה ומזח" וב"פרקי מהפכה" את הים בטפח:
את תנעות המהפכה הגדולה בארץ הרחבה  -בתרך גבולות העיירה היהידות.
אבל בתוך גבולות העיירה הזאת אנו ·מרגישים בה ·רחשים ארתח לכל עמקה .כי הן

א

ראשית בכוריו של הזז ,אשד הביא לכרכי "התקופה" בשעתם .חיו צי·רדים-
ספורים אחרים מחיי המהפכה הגדולה בתחום היהדוים ברוסיה .צי·ררים-ספררים אלה

גילו

-

אף בשמות שבחם

נקראו :

"מזח ומזח"" ,פרקי מהפכה"

רחבה דעונ·דקח ,גלית ,די תמית ,בתנועה העולמית.

-

היא חפנה סדרי-עולם של העיירה הזאת ,שאיד כמזח לשמירת גבולי מסדרת.
עיירה זר אנו מוצאים ארתח כאן כדלה חשופה ופרוצה.

נטיח לתפיסה

ה די ת מ ו ס

וערר בעומר הראשון ,אשד

שנשבר תרבה ואבד קברניטה .יש שהיא זוכרת עבר ,שחרא לח נוחזק מאה הויא

ננחה אחריד בנפש ריקה ואין כל ,דיש שהיא זוכרת עתיה חרח•דק ערד יותר.

רבו' ,ולספר לו .שרי.חמוס .ריתמוס יש לכל רבד בעולם .ושחבל נגזר על ירד .הכ-ל.

והיא כהולכת חלדך וצעדו לקרא.תן ,אבל כאילו על גבי קבי·ים.

ולילה ויום ,רחיים דמן.ת ,וים ונערה חלומת' .זנערה אוהבת .ואהובה כ·וזבת ,וסתיו.
ושלכת· .רגשם נתך ,ומלחמה ושלדם .רחיי-עם-הכל ,הכל נגזר על-ירי הריתמוס

בחור דבתדלח בעיירה מצד זה ,ומצד זה זקנה .מצד אחד הדלבים בחדרים
דבחדררת בראש ,הדלבים בקדמה זקופה ,שהיא זקופה יותר מדי· ,ומצד שני זקנים

העולמי .אזלם יש שהוא נגזר בתופים ·ובמחולות .בצלצלי-שמע רבתרדעדת-נצחרן,
דיש שחרא בא בקול ענות חלושה דבענדיים ויסורים" .כך ספר לנר שם בשמר של
אותו גבור ,שהוא ראשון לגבודיו של הזז ,או ראשון לראשונים שלו.
חגברד

-

קד החיים שלח,

המרכזי ,ה אמצעי ,זה שחרא כמין חרט-השדרה לח ,כאילו נשבר בקרבה ,דאבו
רואים ארתה כשהיא בדה .ונעה בלי הרף ,מתרחקת הוולכת כדלה לקצז·דת ,כספינה

"ורוצח מאיר אדתח שעה לקחת את הנער על זד1ועותיר

לא הוא עיקר בתפיסה אמנותית זו.

היא פשוטה ועררה

וסופקת כפיח .חיה היא חיי חדלון ,שאין בחם כל הדח ,כל מעשה.

הרים הזז  -קל.רש עדו למרי  -בספור "כברא השמש" )בשם ח .צבי ב"חשלח",
כרך (,ר"ל ניסח .אמנם בררך תכניתית-שכלית בלבה לתפוס תפיסה רחבה את
העולמי.

ואחרונים
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בראש ,ההלוכים בדלם שחוח  :כבמרשות חם ".כאלח כן אלח שקרעים בדבר שא י ב ו
הך ה ,כאלח כן אלח עיניהם נתונות ב·מרחק ,אלא שאלח מביטים לפנים ואלה לאחזר".
העולם בשעת מהפכה זר קורע לקרעים. ,רעל-כן איד חב·ור.
לגמרי הנקודה ש בתיו העגול ,נקדות החדה החי ,שהיא המרכזת והמחברת.
אמנם אי-אפשר לעולם בלא בקדוח זן ,והיא בוראי ישבר" אבל כאילו בהסתר פנים,
דרמה שחסרה

כי על-פי תפיסה זר אינו

אלא קול אחר במערכת הקרלן.ת ,אד צבע אח,ר הזקוק לשם השלמה לצבעים אחרים-
ז ה ל ע ו ·מ ת ז ה· .הועיקר הוא ערב הצבעים ומזיגת הקולות ל מבנינה אחת .שהיא

ונעבר לכמה פרגודים ולכמה מחיצות.

המוסרת לנר בררך הפרסים שלח הלך-דוח כללי" ,עולמי".

משתוקקים ,מתגעגעים

הלך-הרוח הזה בציודים הראשונים של הזז הוא של ימי המהפכה הגדולה,
כי אין כמוהם מתאימים ל"פוליפ·וניה" ,שקולדת היחידים נבלעים בה .היחידים

-

בני-אדם אוהבים ,שונאים ,סרבלים בנפשם,

אבל הכל כאילו מעבד לאותו שסף ·החיים שאנו דואים

לפנינו ,זה הגורף וסוחף בזד·מד ".ןכך יש גם מצר זה לחיים פח שני פנים  :אחד

כפי שהוא מתגלח כלפי חרץ ,ואחר בחדרי-חדרים של לבות בני-אדם המתאדים
·הומשתוקקים לחיי-ער שברגע ,לחיי-הנצח שבשעה ; אחר לו תמיד צררת חרבים,

חם בציורים האלח "מזח רמזה" :האבות והבנים ,הסרבים והרעים ,חדל·מי החלומות

ואנשי המעשה ,בעלי הצדקה .ובעלי האגרוף  -בדלם נישאים כמד ביעף ,כאילו בתרך

·והשני אף פרצוף של יחיד לו ,כי נושא חרא על גבר גם את תר-הנצח של ה י חידה,

צנפה של סערה אחת.

הכמוסה .שהיא ניחרד כ.מוסח כאן

סערה זו היא חזקה ןעמוקח ואנו חשים בכל רגע בנשמת אפח הצורבת
·הושורפת •.המכלה וחופנת משורש את .אשר נטעו רווי-דורות .אבל כרי שנרכל

-

בספורים מחיי המהפכה החברתית.

·והמספר

מספר לנר על שני עולמות אלח .שהם בבחינת חגל·רי ובבחינת החעלם· ,בצורח של
"איתגליא" דבצרדח של "איתכסיא"  :זה נמצא בתרך זה .זה חדלך ·דסרבב ומקיף

להקיף אותה ולתפוס מחלנה באותו שטח יצירה ,זה של הפרוזה חציודית-מוסיקלית.
שאינה אלא ב ת קול החיים .איד היא נתבת לפנינו בכל "סערת חחימה" שלה ,בכל
נח ההתפרצות שלה במרכז .אלא היא נתבת לפנינו בצודה זד .שהיא מתגלית בקצה

את זה ,ובררן ההקפה דחסברב הא מגלה שמץ זגנחד ,אפס קצהו".

מהמתיחות הגדולה שבאותם הספורים על חיים מתוחים ער קצח הגנרל.
חיי
 Nמהפכה ·ומלחמת עם או
עמים פנימית ,היא גם במלחמה הפנימית שבתךו לבות
.

__;___
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זrנלחמים ':

ה ז ז

ראשונים

ה מ ה פ כ ה

ב ס פ ו ו י

סובב הולן רוח ההרס הגדול ,רוח ההפכה הגד-ולה ,והוא

זה את זה ויורדים זה לחייו של זה ,נעשים גם צוותים זה לזה ומתקרבים זה אל·

א:ותר הרוח ההולך על-פי דרכו תמיד אל דרום וסובב אל צפרן ·והוא סובב-סובב

'ואף הרוחות האלה ,ררח-ההפכה

הולן.

זה

רר.רחרת-הערלם המצריים,

הרגילים ,נפגשים זה בזה ,וכאילו 'זה בתרן זה ,כי נפגשים הם
הנלחמים  -משני המחנות  -ומתנגשים זה בזה .אולם התנגשות ז·ר היא כנעלמה,
מתגלה היא לרגע ן.מתכםר" מתראה היא רגע על פני השטח וחוזרת ·ומתעלמת .רזה

·ושרבים ,מחולקים ,אויבים זה לזה ,אנו מוצאים גם נ"מזה רמזה" של הזז ,רגם
נ"פרקי המהפכה" שלו.
":התקופה" ,נספר (.ג"כ

לפנינו שערים גם מעבר לשערים הפתוחים בהם לפנינו ; אנו רואים בהם לעומק

·וגווני-גוונים ,צדדים 1רצדי-צדדים ,יש נו גם אחזרת שלמה אחת

גם הספור הזה ,כשני הספורים שקדמו לו מחיי המהפכה ,מוסרים לנר את

גם ב"מזה רמזה" רגם ב"פרקי מהפכה" דרך הספור של הזז הוא של פרקים·

סערת הא·ון של .מהפכה זן ,שיצאה כדלה ,ניחרד בעיירה היהודית שנתחום ,ללהב

פרקים ,מעיד פרקי אברים .מרטטים ומפרכסים ,ושל קטעים-קטעים ,מעין קטעי חיים
המספר דרמה שהאו עומד

ביז

האברים והפרקים האלה

של המהפכה ,שולח את ירד אליהם רנותן פעם מצד זה '!~פעם מצד זה ,פעם הוא
שם נד אחד מימינו ·ופעם נד אחד משמאלו.

הסממנים יח.ד
ה:פרקים.

ואף ברחש הוא בקדרות ומערבב את

אותן

1

נתרן

אותר

מרכז

נמצאי:ם

לקשרו עליו מלחמה.

"על ענית אמן בקול רם ובהנאת-שמחה

שנים הם באותו ספרר ,שהם בבחינת קוטב פני-מי ,ורחבי ,של כל מהלן·
הדברים בספרר ,ואף כי הם שניהם נעלי בררנים שרבים מן הקצה אל הקצה,

"שוקר

ושניהם לא זה בלבד שהם פונים איש לעבור ,אלא שעבור של זה הוא גם בבחינת

שמים וארץ" ,םה~!' "מעריבים בכל תנועות ובקודרת של אררייתא" ,אלה סותמים

עבירה לשני ,מתקשרים הם

בקמצים ".אלה שורקים בשרוק" .ואלה .מהדדים בחדלם"" המחברת כאילו עומדים

ב מ ו כ ז ה ה ת ב גשו ת שביניהם ,רכל אחד מה:ם

כאילו ממשיו את הקד של השני ,אבל בנודן הפוך ,גיגרדי ,ובתנועה הפרכה ,ניגודית.

גם בנפש1ו של המספר .מזה ומזה· ,והוא נותן אותם לפנינו בזה לערמת זה שנ·הם,

ימלרה אותם על-פי-רוב בניגון ,שגם נר יש מזה ואף מזה.

1

מוצאים אותם כשקרבה ו ו ח בי ת ניניהם ,והאחד כאילו אוחז בעקב אחיד בבראו·

שנשתתקה ,על קול סלסול ברנה ותפלה ,שמסייע הקהל לש"ץ ,על סדרי סעדוה

שנתפרע ן ,על חתנים ר"מפטירים" שבטלו

את ב ש מ ת הסערה

כ רלה..

"הצדדים" המדיינים זה עם זה ,אלה הטוענים כל אחד .ואחד לצד שלך ,ואבר·

ה"סרפרת האררכ.ןת ,המשולשלות,

 -על הדופק הישראלי שנדם".

רעולה אלינו גל אחה שהוא כאילו

נושא

נקרנו

מקצה השטח ,שנר מתכנסת סערה זן ,אל קצהו.

העקומות ,השערערת והעגולות" ,כאיליי תקעו והריעו ,הריעו ·ותקען" ,על חורת

שבעולם רעל קץ הגאולה" ,ויחד עם זה :

·וללהט ,והכל כאילו נישא כאן נאותה

סערה ;

אולם מתון הסערה עצמה מתרומם.

התנגשות ה ו ו ח י ת של הסערה היא נתרן מרכז זה ,שהוא ,גם הוא ,נד וערבו·

כי הן "העולם מטרוף ,העולם משרטן" ,כמר שנאמר שם ,באותם

·רכן נתפרשר

-

אחזרת נתרן

הרנרי ,אחדות של כל הרנוי.

ב

שם

כאן עלה בידר ליצור מתון נפשות גנרריר אותר קוטב

אל הקצה ,ראותו ספרר של מהפכה ,על כל סערן.תיה והריסותיה ,שיש בהן גורבי:ם

הדברים ,חרץ מן השטח של הדברים שלפנינו".

הסופרת,

-

השלישי בספררי המהפכה של1ו )גם הוא נדפם

שלם ,פנימי ,אמצעי ,שהוא כבריח התיכון ,המבריח את הספור כולו מן הקצה

חרץ ממה שאנו י·יאים בהם לרוחב ,רשם כאילו אבר מוצאים שטח אחר של א;ןתם

שרבים

אבל הצליח בזה הזז יותר נ·מכל ספרריר הראשוני:ם

נ"שמראל פרנקפדרטר" שלו

:זמרםיף לספורים האלה גם שטח אף ·מחוץ לשטח שהם נמצאים בר  :הם פותחים

-

ב ש ו רש.

אנשים בני שורש אחד כזה ,שורש אחד של ב ש מ ה ,בת גלויים רבימ

ב תו ו לבות

·מזה רמזה.

ואחרונים

את ונרי הצ1רררת ,עד שהאנשים המתנגדים ,המחולקים ,האויבים זה לזה ,הרדופים·

ההורס רהע-רקר את הנטוע בתרן לבות בני-אדם  1אולם גם על םביב·רתיר שב הררח,

הבלתי-מצרי
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החרק האח,ד העליון  -ה".מרנרכי" לפי הגדרתו של אחד מ"מונרכי" האםתיטיקה,
 -השליט בכל ,ארתה צררה יסודית ,אחדרתית ,הכוללת נקרנה מבחינה עליונה.

בתרן לבות האבות והבנים ,רכן בת,רן לבות המשתוקקים והאוהבים,

:זנכםפים והמתגעגעים.

:11

משנים אלה אחד הוא בא-נח העולם הישן ,נא-נח ה עב ו :ה"זקנה" בספורי·

הניגון הזה יוצר את

המהפכה של הזז ,והשני הוא בא-נח העולם החדש ,העולם ש ל ע ת יד

האטמרםפירה של המהפכה ,שפתונים ומעורבים בה שנרים ושנרי-שנרים של כל

ל ב ו א ·:

נא-נח הבחרות שבספורים אלה ,ושניהם כאילו הם אנשי ח זוז א ח,ן אלא שזה

היסודות~ ,ואף מעלה הוא ניגון זה מתהום הנפש מין יסדו כזה ,שהוא כאילו מאחד

חרזה את החזרן הזה של עולם שכולו חכמה ואמת לעבר ,רזה חרזה ככל החזרך

נ·תרכר את היסודות כולם ,מאחד אותם על כל הניגדוים שנהם ,ובדרן זר נוצר

הזה ·לעתיה ומכאן פרשת כל הדרכים שלהם בהרה והניגודים שניניהם בהרה.

ב·תרן הספור אותר ה-קרטנ האמצעי ,האנושי ,הפני·מי ,שעליו הכל הולן וסובב ,אותר

.i
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,
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:וי
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·ה ז ז

בם פ י ר י

ה מ ה פ כ ח

הם שניהם כמו דב ותלמי.ד הרב הוא ,,

ראשונים

בד ,יהודי בן-תודה" ,חסיד" ,בעל
מהפכה

שלו אינה אפלה ,כיןו שהוא מכניס אליה דדן הצבורות הנעלמים של נפשו מכל

האודות שבעולם ,דאף מהאוד "הגנוז" של שבעת הימים"" והתלמיד הוא ה"בחוד
היקר  'Iבעל המזות" שמואל פדנקפודטד ,שגם הוא שתה ,לפי דברי  ,,בד ,מאותן

ונחזק במעתם ותלוי ן.עו·מ.ד

השאננים ~ונהפכו ממשלות" .מעכשיו עולם חסד יבנה ,עולם נדמה כבחוד ,עולם ש'ל

בתוך הגינה של איבן בוסל .והצמיח לו שם ·תפוחי-אדמה ,כדוב ועגבניות ושאד

גבורה

ירקות"" ,ואינו אוכל דבר ·מן החי ,לא בשבת ולא ביום-טוב" עד שהבדיות כנו
ו~אף היה לדחו החיה בה .אלא שבהתרחקו

אל הקצה

-

ותודתן,

מה לעשות ".ו
כן שחוה גם שמ·ואל__ pדנקפודטד בצעד ~ובדאגה ,רד' בד אומר

של שם המשפחה שלן ,פדנקפרדטד ,שהוא פורץ גדר ו"חפשי" בישראל,
בעל יחש נפשי ,שיש בו ת·מיד גם משום יחש אברת ,ה·וא ,אוף לזה יש מעין רמז

 -אבל

בשם המשפחה של,ן,

-

הבחור שמאול

הנצחית של.ו ,שאת הבית החדש צדיו לבנ·ות בחכמן" חקוק בית חדש כזה של

אלהים ,אלהי העולם ,קרא גם

עולם התיקון לשמירה".

,,

הוא במזת-מה את הקר של חזונו וחל.ומן ,אבל באותו הדרן של "והנער בעד" -
השני ,למגד "את כסאו" לארץ,

·ובל"

בד,

אז תתקבל הטובה בלי צמצום ·ודוח-הקודש·

בלי צמצום גם-כן".

·ומוציא ר' בד מקרא מידי פשוטו ודורש אותו כמין חומד ,שהתיקון לפי·

התודה הוא דק לגבי המעיקים באותה שעה ,אבל לא תיקןו אמתי ,שאין ביבלתם

·משלי·י החדשים של שמואל החדש .וכן לא ניתקו הקשרים שביניהם גם "כשנפלה
הדיביולוציה בעולם ושטפה ארץ ומלואה" ,ונשטף עמה ,ראשון לראשונים ,שמואל

של העולם ~והאדם לקבל במדרג.ת·צמצום זר שלהם".

כן נחלקו השנים ובפלגו פלוגתא עמוקה ·מראשית הספור ,זה לשיטתו

פדנקפודטד ,ובראשית הספור אנו מוצאים שיחה ביניהם נעביד זה ,שיש בה כדי

ול.דרכו ,הנשענים ע·ל העבד רתור·רתייי ךנסירנותיו,

להע.מיד אותנו על הפילוג שביניהם ,כמר שיש בה כדי להעמיד אותנו גם על הקשר
שביניהם מ ת ו ו ה ת ב ג

לפי שאיד העולם יכול לקבל אלא על-ידי צמצומים.

האמתי ,אז יתרקנ.ן כל הצמצר·מים.

דעתין" ,ויש לו על זה משלים רבים ,ממשה ,מגדעון ועו,ד שסותרים אמנם את

ד '1

בד בידיעה בדודה ,שמזמן שהעולם עולם לא היה עדיין תיקון אמתי.

צמצומים

צמצומים אי-אפשר לקבל בשרם פנים ".כשיבוא משיח במהרה בימינו והיה התיקון

כמו שמואל פדנקפודטד ,לפי טבעו הפנימי" ,חפץ חסד הוא" :גם .ה•וא אוהב "ע.ניות·

ת

.ןד' בד ·מגחך לשטות של אותו תינוק ולדברים על עלום התיקון.

כי "יודע

הרבה יש בעולם.

לעתיד לברא".

התחברו יח,ד עדו מראשית בראו של שמואל ·פדפנקפודטד לאותה עיירה .כי ,,

לזה צריכים זכייה מן השמים ,לזברת .ולידע מה שצריכים לעשות.

אך

וכאן אומד שמואל להוכיח לד' בד גם על-פי מדרש הפסוקים של התוד:ה

לשמואל פדנקפודטד זה מתון נפש:ו ,רגם הוא נבוא·תו היא לגבי ביתו של אותו
זקן של.ן " :החל וכלה" .אבל מספר הוא את חלומו דחזרנר לאותו זקן ,ואף ממשיו

שנים אלה ,שאחד מהם בא להחריב את

לו :

הישראלי האמתי אינו צדיו לזה ,כי כבד הוא על-פי התודה יודע מה לעשות".

אחדי אותר שורש ,ש.מצאנו ביחסו של הבעד שמואל לא.ותו כהן זקן ,שהיה "שרכב

במקומו" ,במקדש אלהים" ,ועיני·י החלו כהות".

דק שפיכת דמים ,דק הדג ·ושדפה .ןזועה כל

רעל זה ע·ונה שמואל :
 -אכן ,זהו שבדון-לב" .זוהי פורענות ,אן זוהי פורענות ! מה לעשות !:

אותו תלמיד ותיק נדאה לפנינ·ו כשהוא חפשי לכאודה מערל אותו עבד ,שד'
בד נושא אותו על צראדר באהבה רבה ·ובדבקות  -ורמז יש לכן גם בשורש

-

איזה מעמד ~ומצב בעולם ?

מתרעם :

היום".

הוא בכל זאת ערד כעין תלמיד-חבד לן· ,מין שינבא ,הפליג עליו .ןהרפן את ·תדדתר
לצד אח.ד"

וממילא שביחסו "לזקן" ,לד' בד ,נמשן

ואהבה,

חיי

האמת".

וו' בד איד לן ,כמובן" ,נטית-דעת" לצד זה ,והוא

אותו על מעשיו :ודרכיו בשם "יסוסני",ק וכשפרצה המהפכה נספח גם הוא עליה,
השני

ג.ולם ! גולם " !.קליפה ""!

עתה

נפסקו הקשרים,

הותרו חבלי העבותות ונפל הג.ולם על פיו ! ,מקול מפלתו רעשו הארמונות והבתי;ם

ובעל מדדת תדומי·ו.ת ,אלא שפירש ונעשה מין פרוש בטעם חדש " :שיכן את עצמו

מד'

זר :
 -עולם חדש נברא והולן ,מה שלא היה יכ·ול מקודם להיות כן .מקדום

גולם היה ולא עולם ,פגר מת במלחמות ,בחמס ובדעה ובממון ורכבל פרטי עניניהם,

 -בן-תודה אף הוא

בד

ואחרונים

שמואל פדנקפ·ודטד ,הגבוד של הספור החדש על חיי המהפכה ,אומד על

בינה יתדה ,שב"דוביות" שלו הוא כמכונס כולו בתוך אותה "·מאודה" של העבד,

"אבקות של פינק ,שמטהרות ומבריאות את הדם" ".היינו
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.וזה לדרכו ·ולשיטתו,

המוצאים

להם משען בעתיד רבת·ורות העתי.ד" אולם יש קשר ביניהם-ב ח ז ו ז ה דו חבי של

ו ח ת ב ג ש ו ת.

שניהם ,שיש בו מעין קר אחד! שן.ומה כאילו הוא רק שברד באמצעיתו ,חסר חולי:ה
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ה ז ז

ב ס פ י ו י

ראשונים

ח מ ה פ כ ה

בלהות  :מתה אשתו והוא נשאר עם יתומיו הקטנים ,רבנו ובתר הגדולים יצארהד
שניהם ,הבן יצא לעבודה בצבא האדום ,ןהבת היתה לקומיסרית במהפכה .האדומה.

אחת ,אמצעית ,לשלמות החבור"" והקר הזה ,השבור והמפולג ,ערבו בכל הספור,
והוא הקר .התיכון שלן ,מעין קוטב פנימי של כל המעשים והדברים של הנפשות
שבספרר ,שאף כי אינן הולכות על-פי הקר הזה הן כאילו מברברת נדלן פניהן

·ואף זכרת גדולה זר לא עמדה ל·ר ,לנתן-נטע הכהן ,בעיני מרטיל פיקלני ,המאיים

עלי·י ב"קרנטרריבדלדציה" ·רבנית-הכלא" .וכששב בנד מהעבודה וחרא לקדי בגרפו,

אליו ונמצאות הן כ.ולן ·מעבר מזה אד ·מעבר מזה".

ואחר-כן גם חד·לה :ושרכב במטה שכיבה ממדשנת ,נעשה ו' בתן-נטע זה קודר כול.ו.
חרא קודר כבית-הכנסת הישן ,שחרא עדשה עכשיו בד ימים כלילות 'ומתפלל בר" .לא

ג

הוא עצמו 'מתפלל ,אלא אחד התפלל בתרנו ,וחרא עצמו כבית-הכנסת הישן ,כביכול,
·ואחד שיושב ·ומתפלל בתרנו" .הוא מרגיש עכשיו בצעו של בית-הכנסת הישן,

קד אחזרתי זה שהוכנס כאן לספרר המהפכה עשה את הספדו הזה אחזרתי

זשלם והבליט אותן ,את השלישי שבספורים ,כ ת י כ ין שבהם ,שחרא כאיל·י גם
מבריח את שניהם מן הקצה האחד שבהם אל הקצה .השני שבהם ומשלים אותם.
·הוא כאילו אסף את הנקודות השוברת שבספרדים האלה ,שאף בתרכם לא היד
מפרזר.ןת ,אלא שכאן התרכזו ןהתחברר מסביב לקוטב אחה שדרש לשם השלמתו

שכמוהר נוטה גם חרא לנפול.

"כל

קדרה

מקיר

,ןקיו

של

בית-הכנסת צעקה

אלי.ו בקול גדול וברוא ,ברקע הלב ,כל אבן וקרש שרעו אליו מחמת כאב עמוק"".
בין שתי הקצ·דרת האלה ,של המהפכה המנצחת בזמרת מוטיל פיקלני ,מהקצה
האחד והחרוכה הנוטה לנפול בדמותו של בן הנהנים בעיר ,כאילו נמצא ה"משכיל"

גם מין ראשית ואחרית. .רכן אבר מוצאים בספרר הזה את ה"רגעים" השרבים של
המהפכה ·ואת החיים השרבים דהטפוסים השרבים ,יחד עם השלמ.תם ·וסיומם השלם.
בספרר הראשון של המהפכה  -ב"מזה רמזה"  -הסתמן .הרבה "רגע" אחה
שהוא אמנם המכריע "ברגעי" המהפכה  :העליונים ירדד למטה ,עד שפל המדרגה,

גרולנה הודק הזקן.

הוא רוצח ל ה בי ז את הריבדלרציה על-פי "שכל" רעל-פי

"חכמת תרות-הכלכלה" ,ואומר "להתוכח" עם מדטיל פיקלני ,אלא שמדטיל מראה

לד תיכף ,כי כל דכ·דח עמד ·למותר .דני איבר זקוק ל"חכמת תרות" .השכל" ,ואז
מתחיל אותר משכיל זקן לנטות גם הוא חסד לקהלת-ישראל המי.רתמה בעיירה והוא

זהתחתדנים על·י למעלה.

בא לבית-הכנסת להצטרף ל"מניז" עם הזקנים המעטים ,הבאים ערד לבית ',ה

ולפיו אבד רואים לפנינו הרבה ,כמעט מתון קצה הספור .רעד קצהו ,את

מדטיל פיקלני ,גבדר-הרבדלרציה החדש ,המזוין ,שעלה לגן,דלה בנח זיינך.

דאחדדנים
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ומתגרה שרב בפיקלני ,בנקשר אותר להכנס "למבין" ,שה.רא דבר שבצברו ,כי על-

הוא

כן קומוניסט חרא" .גרולנד זקן זה כאיל·ר מכניס גם קצת הומרו לספרו של המהפכה,
שחרא ספרר על חיים 1רמרת רעל מפרפרים ביד החיים והמרת .ההומור איבר יכול,

·המשתרע כאן לכל גדלו ,ומדריד ·מגדולתם את כל אלה שהיו גדולים לפנים ועליונים,
ולא זה בלבד שעל-פי גזרה אר הסכמה שיצאה מלפניו ל,ךקחר בחג הפסח מעם בית·

כמרבן ,להיות אלא "הומרו שלפני התלי.ה" ,מעיד גפרית על קצה קיסם דק

זrתפלה ,בעצם התפלה ,כל "פני" העיר שבכותל המזרח דמטאטים ניתנו בידיהם לכבד
החוצות רהרחרבדת לפני הפרר·לטרירז הערלה ,אלא שגם אלה שהעלו את הפררלטרידן

-

גפו.דו אחד שהרצת לדקה אחת בחשכת-לילה ,שנכח הארד חביצת שבר רק להעיד
על החשכה האי.ר·מה.

ה~זח ,רעל פיהם עלה חרא לגדולה ,כמי הני,ן בנד של ו' נתן-נטע הכהן ,שהוא אמנם

בספרו זה ,שזרעוו של מרטיל פיקלני היא הנטויה עלי·י והיא המורידה
משאתם את כל ·מי שהיה עליון ,ןום  -בספרר זה הנין ,בנר של בעל-הבית

ב"רבקדם"1 ,דהרא שר ·ומרשל ,ה"חבר" הגדול במעלה .גם חרא כאילו ניתז בין.ן ,בדיי
מדטיל פיקלני ,וחרא1 ,נרסיל ,לקח ·מונבר ,בשעה שהניד לא היה בעיר ,גם את

שנספח לריברלדציה 'מתון אידיאלירת ,זה ש"הפקיו את עצמן ,על רחמים ואהבה
~ואמת" ,לפי דברי אבי.ן" ,עד שלא רצה שרם דבר שבעולם" ,הוא פסיבי .דרמה,

חנה תמרקין ,ואף כפח עליו את רצדנו לברא לכיתר ·ולשבת שם עם חנה ודדקא

בלי דאגה. ".ולשתות עמו לשם האקדח שבידר ולשם ".עד דלא ידע.
מרטיל חרא כאן המנצח בכל והוא המכניע תחתיו את כל אשר בעיר בנח
הזייז ובנח זה ,שברעב השורר בעיר חרא משליד לפרקים פתרתי-לחם לזקנות
·אחזרת ,רעל-ידי כן ,שבסכנת הפועך.ת שנשקפה לעיר חרא הפרדה והמציל".
יחד עם מדטיל רואים אבד כאן הונה את הצד שכבגדר .את הבעל-בית שבעיר,

שבראותו הכל ,כל מה שנעשה ,הוא תוהה כבפשר וחרא חולה וכמתיאש.

בשרבו

לכיתר מטלטוליו לשם המהפכה עשה ל.ן כמיד גינה לפני הבית וזוע בה מעט

יוקרת ,רשם  -מספו לנר המספר -
תצ~ינה;'.
בסכנה.

ארתר ו' נתן-נטע הבחן ,אבייי של הנין ,המלמד עדר בראשית הספדו את בניו

"שם 'מנוחתו דממה".

"ארה לשבת בשעת הפנאי ,ועיניו בערוגות

חרא מתע·ייי ·מתון הפסיביות שלו רק כשהעיר

מרטיל ו.דאה בן ,גם בחייו רגם במותן ,מדמרת-דירקנר של יוחנן ·הסבלן,

.ןכאיל,ן גם ה·מספר וראה ומראה לנר את דמותו כזמרתו של מי שהיה ה מ ב ש ו

·לגרש את החומריות לאט-לאט ולחיות בורח בלב.ד הוא  -הזמן ההפך עליו כדלו

___j
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נ;מצאים בספור השני

למהפכה ,ועל-כן כשמהפכה זו הגיעה אל שלסדנה הדא מסתלק דגם מסדלק האד,

המהפכה.

התיאור

הוא

כאן

אחר,

בספור השני לא השרטוט והקו הם העיקר ,אלא הצבע ,בעצם
שעל-פי טבעם הם מטשטשים במזת-מה את הקרים .המבדילים ויוצרים הלן-ר·דח ;
ידצרים חיים כלליים .באמצעים אימפרסיוניסטיים ,אבל חזקים ,יוצר כאן הזז

ה צבעים,

חיים של סופה .דסערה .הוא מעביר לפני עינינו "יסודדת" ראשדנים בצבעים
ונאליפים ,אשים בצבעים רבים ,חזידניים" ,קבליים" ,רוחות-שלגים בגודני-גודנים,

הדציאו את הניר לקברות ,דבשמחה דבטדב-לבב" .הכל
·דפרסומו ,ומה הדא נתן-נטע האב כי יתלונן זכי יצעק " :כבדוד של הניר איבר
לשם המשטר התקיף

סופדת ·וסעודת של "חיות" זשל אופנים שונים.

מחדל ".אינו מחדל" ".הוא הלן ל לדיה זו של בנד "כזרן העולם ,שאל שמחה הדלבים

כן הדא יוצר את הסדפה והסערה

גם נתון נפשות גבורי המהפכה :וגם בצד שכנגד

ובאים גם אנשים שאינם קרדאים  -כן הלן ו' נתן-נטע ·מוחזק ,כאיש לא קרדא".
"על עברי פי-הקבר · -מדגיש המספר  -נאמו בארמים ,ירד ונגנו האינטרנצידנל",

-

כזה לעדמת זה.

גבורי-מהפכה אלה אינם גבורי-כח ,והחבר פולישוק ,ש"כבריח התיכון הוא
הבריח את הרעב ואת הדמים ואת .האימה ואת החושן מן הקצה אל הקצה" ,אינו

ד"מחץו לבית-הקברות עמד וחכה ו' נתן-נטע הכהן ,ובהשמע בפעם האחרונה זמרת

אלא "בחור שפל-קומה ,עור געצמןת ,קרוע ובלוי" ,והוא הולן לכבוש ערים וכרכים,
ובא ברכבת מפטרוגרד רעליה היה כתוב באותיות אדומות " :המות לכרוגנים'!'

האינטרנצידנל התנענע ו' נתן-נטע במלא גופו הצנדם דשודע לשמים  :יתגדל
1

דיתקדש שמיה ובא" .ופני·י הזקנים התמוגגו בדמעדת".

וכמראה דמיון ל.ן החבר סור·וקה ,זה שבא לעיר ברגל בדרן העולה מן היער ובידו
משן ·מאחריו בחבל מכדנת-ייריה קטנה ,ובכל מקרם בואו הדליק אש ,אש ,אש".

כן מסיים .המספר את ·ספררן ,שיש בד שרטוט חד ·וחריף של הצדדים השנים,
שאף כי אחד מנצח דאחד נופל' אחד עדלה ·ואחד יורד בכל' הם שניהם עומדים
עמידה כמעט שרה במובן האמנותי ,וממילא גם ב·מדבן האנושי .המספר מאיר

שני גבורי-מהפכה אלה עובדים לאלהים

אחד :

אלהי הרבלווציה ,אלחים

לש סופה וסערה ,ומושכים אחריהם נכח הסערה חברים וחברות

לנפש שניהם ואנו רואים כמעט במזה שדה לנפשו של פיו1לבי האלים. ,הפוסע

-

גם חברים

ןחברדת לסערת ד מ ים ,דהניה.,בת ו' שמחה .הורוויץ" ,בחדלה שבאה עד שנדתיה",
עבר.ה לחדרו של פולישוק ,לגור שם ,וכן "מכניס החבר פולישוק אל חדרו את

,וערלה ברגל גאדה .כלנ·פשר של נתן-נטע ,הי·דר.ד שניהם חיים את חייהם על-פי

צו פנימי. ,וחייהם אינם עניים בפנים במזה זר שהם נראים בחץו .וכן הוא גם
השרטדט החד דהחריף של יתר הנפשדת שבספור ,הנמצאות ב ין שתי הקצוות

נחמה של ו' מאיר השוחט ואת שפרינצה של ליזר פוטשניק ,ןאת החבר גדליה
ואת החבר הניר הנגר ·וישבו כולם יחד  -קומונה!" מחזרת הקומונה הזא·ת ,המלאים
להבות-של.הכות ,אשים מתלקחות ,שאין להבדיל למדי באודם שבהן ,אם מצבע

הקיצוניות ,ב ין שני הצדדים העומדים כיחוד בקשרי המלחמה  -לפרקים בשוטרם

אחד בלבד מתגלית נפש של·מה ,כנפשה של אסתר ,הקומיסרית ,שאנו רואים אן.תה
רק רגעי.ם מעטים בבדאה ללדית אחיה דאבו רואים לנפשה ולרדחה - ,כמד השרטדם

הן.מים ה.רא ,דמ-י .התשוקה והתאדה ,ואם מצבע הדם ·והאש של המהפכה
אלה הם מן העיקר בפרקי-מהפכה אלה ,מ ו א שי  -הפרקים שבהם ,כגון אותז פרק
על .החלולים  mשמחות בבית-המרחץ ,בבית משכנו של החבר פולישוק באותה שעה,

-

החד ·דהחריף של המצבים השונים ,כשבצבים זה מול זה הצדדים ,הנלחמים לפעמים
רק נתזן נפשם.

שעברו כבר לגמרי את הגבול של העולם הישן.

את ה ו עש הזה של המהפכה ,את סערת הודח יחד עם סערת

-

"דומה כמו בחדזק-יד

המהפכה זניו העדלם שלאחר המהפכה ,ביד אלה הנמצאים עוד בתדרן וביד אלה

-

זבבחינת-מה ניגודי לזרן התיאור שבספור הראשדן.

למת ,גם בהיותה אשת פיקלני .דבהיותה בתדנה לידו החזקה" ,הלכה .אחר המהט

המהפכה הזה ,שעליז ל ה ב די ל  :ביד עלידנים לתחתדנים ,ביד הע·ולם שלפני

מטורף" ;

המדמנט של

שכווז

מלא הוא שכר.דן אחד

הדמים שלה ,מתאר לנ·ו הזז בספררו זה .ועל-כן זרן

ביד תדפשי הרדבים חיתה גם אסתר ,אחותו )רק חנה תמרקין ,ששמרה את חסדה

חריפות התפיסה ,הקו הח,ד .המשרטט ,ה מ בדיל ,הם המציינים את ספדו-

"העולם משוטן" ·כאן" ,העולם

· mשאר הפק ו.

גדדל ומכריע בחיי המהפכה .היד החזקה דהמשטר החזק ,החיצדני ,נצחו בכל ,גם
מחדץ :וגם מבית .בלויה של הניר כאילו זה מתבלט נידתו .הניר לדקח אחר
"כבדד" מבית אניד ואחר מטתד .וא.ד.דמה הלכו בחצוצרות ובשיר .האיבטרבצידנל•

"כשמחים בשמחת החג הלכה חלדיה".

-

ב"פרקי מהפכה" .כאן ניתן מומנט אחר של חיי המהפכה,

זנומנט מאוחר יותר מן המדמנט של הנצחון :כאן ניתן

בכדונה דשלא בכו.זנך" על-ידי פיקלני ,שגרם למדתד.
במדתד וקבורתד של המבשר הזה שבסדף הספדו כאילו נסתיים "רגע" אחד

חדרה ,דוממה"(.
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אשר פרע·ו אותם

האכרי.ם .שהגיעו לידי כן ,שהחבר פולישוק רץ כמשוגע אל הנהר וקפץ אל בקבת-
הקרח לטבול ,לפי מדת העבודה

באטמוספירה אחרת מזו אנו

הפריצים,

מחזות

של

חסידים :

"להכות הארי

בתרן הבור
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לעומת גבורי-מהפכה אלה נמצא כאן ,לצדו של ו' שמחה הורוויץ ,אביר
של .הניח ,הגביר של העיירה ,מוטיל פריביסקר,

ולביא"  -בתורה ובחסידות- ,

המלמד-החסי,ן

אנרכיסטים יהודים

גם הוא "ליש

ב"קומיסרים" היהודים ,י iזודי נותן את נפשו ליסד בית-מחסה לילדי הכפרים

ואף "שושן-סודות" ,שלא זה בלב,ן שהוא מעמיד

לפני עיני ו' שמחה את ה"ימין ושמאל וסומק וחורר של דין :ורחמים" ,ואת "כנפי

~

יונה ,כנפי מצרה ,מטררניתא ,וקן-צפור וכ'" ואת "יונוס וימברוס בני בלעם ,ורמוס

~

ורומילוס· ,ונחש עקלתון ,נחש בר~ח ,ושתי שפתים שנקראות להבות: ,ושני תפוחים
שמביניהם רוח משיח יוצא" ,אלא שגם הוא כשכרונו מערבב את ניצוצות של

i

קדושה בניצוצות אחרים ,ואף באש שלו ,כשהיא מתלקחת :ויוצאת ללהב ,יש
מאש זרה".

של מחשבה ,של כרונה ,ואחת מערכת אחרת ,מערכת חול ,של מעשים ,של חלולים

והלולים ,ובשעת סופה וסערה ,שאינן פוסקות מן העיירד" נלחמים הם על ביתו
של תושב העיירה ,בעל-הבית היהודי ,שחלק אחד ממנו ,החלק הישן

של ו' שמחה הורויץ
~והחלק החדש

נ

~

ip

"
ז

/1

דוהרים-דולקים אלה בצבים כאן מערכה מול מערכה ,אחת מערכת קודש,

-

-

בדמותו

נמשך בשעה זו אחרי צד אחה זה של מוטיל פריביסקר,

בדמותה

של

חניה,

בתו של ו' שמחה

~

~
1

"

ij

~~

נמשך אחר הצד

i •1

השני החדש וחלק זה אף גוזר כליה על החלק ההוא ·והניח בתר של ו' שמחה

~

-

-

חותמת בידה על פקודת-המאסר של מוטיל ·פריביסקר ,שאמר להציל את וכושר
של בעל-הבית העשיר".

המומנטים הבודדים האלה והיסודיים האלה שבחיי המהפכה ,שהם העיקר

בשני הציורים-הספורים ,ששניהם נשארו פתוחים ,בלי חתימה ·וסידם של המהפכה
בהם

-

בפסוק האחרון' של הספור השני אנו שומעים ,כי האשכנזים קרובים

אל העיירה ,ויש כאן ו מ ז לסיום

-

~,

iי

~

~

1

מביתו והריהו צרור בשכנות בביתו

של

אליהו החייט,

המשל והדמיון של ו'

אביגדור..

ובתו

-

או תה הניח

-

האשפה,

זה בחוץ ·ובפנים.

~

יצאה .מאת פניו·

וכן שוררת

;

כאן אותה "קומונה" ,שתפסה לבות הבנות והבנים וסופות וסערות חזקות עוברות·

~.

וכאן נ·וספו עוד מומנטים שונים של המהפכה  :מלחמת-הקוד-ש

בדת ובמנהגים דתיים,

התקוממות

אברים

גויים

בפני

העיירה ·היהודית,

השדרה וכפרקים שנתפרקד ממנה ,אלא הם כשדרה שלמה אחת ,שיש בה חוט אחד

אמצעי· ,והוא ,החוט הזה ,הולך ונמשך מן ה"מוח" ,ויורד ממנו בדרך ההשפעה
שמלמעלה למטה ,אל כל הגוף.

יש בספור הזה סדר השתלשלות של מעשים

ומאורעות ,שבתוך ספור המעשה אינם נראים לנו אף פעם כמקריים ,אם כי הספור

הוא על חיים כחיי המהפכה ,שיש בהם כל-כך הרבה מן ה"מקרי" ,מן הפתאומי,

ה"ודלקני" .בלי לגודע מן הוולקניות הזאת ,מן המהפכניות שבמעשים ובדברים
כשהם כל אחד לעצמו ,ידע הזז לקשר אותם קשר אמנותי קיים בספור ·מהפכה זה

-

עוד יתר על שני ספורי המהפכה שקדמו לו.

את הקשר הזה מצא בעיקר על-ידי
בנפשו של אותו גבור הספור ,שעל
פרבקפורטר

-

אותו

שמר

הקו התיכון

הוא נקרא

מתקשרים הרבה ,המעשים והדברים.

יוצאים ומתפצלים ומתפודים

-

-

שבספור התיכון.

בנפשו של

ממנו ,מקו

שמואל

המוח שלו ,הם

אף בדרכים שהוא לא בקש :ולא רצה בהם

ואליו הם שדים ומקבלים ממנו הארה והגבה.

-

הם מקבלים בדרך זו ·מידו ש·ורש

וענף ,לוא זה בלבד שאנו רואים אותם כדבר אחד אורגני ,אלא כדבר שגם שורש

על פיו אבו רואים בא·ופן ברור יותר מה הם

-

ואותר "השועל הפולני",

החנף

-

מעין מוטיה

·והפתלתול,

גוטהלף,

והחברות והחברים ,כמו שעל-פי אותו יהודי fזסיה בדבריו ובמעשיו ,ר' בר ,שהוא
'i

מעין שמואל פרנקפורטר בצד השני ,בצד בבי הדור הישן ,אנו רואים את הצד

השבי הזה ,כי הוא נשמת נשמתם של גבורי הצד השני ,המאגדת בשורש אחד את
נשמות כולם.

וכך יצר הזז נספור הזה משניהם ,מהשנים המתבגרים זה לזר"

מתנגשים זה בזה ,נלחמים זה בזה ,מעין אגדת-חיים אחת ,מעין מ י ת ו ס אחה
המספר לנו על קדושים מזה ומזה בתוך יהדות אחת ,בתוך יהדות בת פילוג וחילוק

יהדוי

יוצא לכפר להחזיר למוטב את בני הגויים ולהיות למליצה של "רוסיה האם" ,גדדו

ה"רגעים" האלה של המהפכה אינם ניתנים בספור זה כחוליות העקור.דת מן

פיקלני שב"מזה ומזה",

~

כולה ,עוד מראשית הספור ,והוא כאילו סילק אותה מדעתו לגמרי.

היהודית".

אותו בחום שסטופל ,אותו גבור הרבולוציה ,המוציא אל הפועל

גורש כאן לגמרי·

ואיד לו אף חרס משלן ,להתגרד בז בעניו ,מה שהיה אפילו לאיוב בצר.תן ,לפי

העיירה וחייל.דת הלבנים נכנסים ו "משחקים" שלשה .ימים ושלשה לילות בעיירה

האור היוצא מנפשו של הגבור הזה.

לגמרי" ,מן תכלית הקצה העליון עד תכלית התחתון ,עד הדיוטה התחתונה" .אותר
יושב בתוך

חיל המהפכה יוצא את

אף הגבורים השונים שבספור כאילו קבלו גם הם הארה והגבה על-ידי אותו

מוצאים אנו כאן את החיים שנתחלפר

גביר העיירה ,היחסך  -כאן הוא נקרא בשם ו' אביגדור חפץ -

"בית לאזרחים של רוסיה החפשית" ,והרגע האחרון הכבד :

-

ל.ן וגם ענפים.

המומנטים· האלה נצטרפר זה לזה בספור

השלישי של המהפכה ,ועל-ידי כך בת חדדו :

בא

לעיירה,

אברי

הסביבה

מתקוממים

שוב

והורגים

רב ,בת התפורות ,הסתעפות והתפצלות גדולה ,היהדות הרוסית ,שאולי לא חיתה

!
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i
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עוד כמוה להפלגה

ולהבדיל

ביד אבות וכבים.

להרחבת

הפרץ

בין

דור לדור

J

ח.

1114

•דלהתוחקן.ת

דדו

הrr

נ ·ם פ י ו י

ה מ ה פ כ ·ה

מזדו והליכת שניהם לקצוות.

בשעת

המהפכה

של היהדות

הזאת ,לאדר המדרר·ות של חדרננח ,מראה לנו הזז בספרור זה ,גם את

היכלה,

מקדשה ,את דביר קדשה ,את נשמת הקודש שהיתה מרחפת על שתי הקצרות גם

יחד של יהד·ות ז·י  :א·ת מסירות הנפש ישדעה יהדות זן ,את מדת האמונה הגדולה
שלה ,את מדת הטוב שלה ·ומדת הבםחון שלה ,שנמצאו בתוך לבות האבות ונתון
לסרת הבנים.

שמואל פו.נקפדרםו מת מות קן.דשים,

כשהוא

נתפס בתדר בית-המחסה

לילדים" ,חאזו.חים .העתידים של רוסיה החפשית" ,אשו יסד .רננה ,וכשהוא מתיצב

בכ·ל קדמתו האנושית ,כאדם בעל שאיפרת דהשקפ'ות .מסוימות דכיה.דןי ,מדל אלה
שבאו לתפסן. ,בצב בפניהם במלוא אןר.ן עד הרגע האחרון .המספר ידע לשפדן
א·יי רב של חסד וחנינה על חייו של בדשא האידיאל הדחש· ,ועל מדתן ,גם על-ידי
אגדת מדתן ,שהתפשטה בכפרים שמסביב ,כהתפשט בתרך העם אגדה דתית ,על
גבור דתי .אבל מן האור הזה נפל לא מעם נחלק.ן של ו' נו ,בדשא .האידיאל
הישן ,שהאידיאל החדש בפי שמואל ובמעשיר כאילו נעשה בספדו זה מעין חמשן
מי·דחד לו דלחייד הדתיים-החברתיים ,האנ·דשיים ,העמוקים ,שגם אותם אבד רואים
לפנינ.ן בספרר הזה.

רכן הציב הזז בספררי

המהפכה

של•ד,

דביחדד

בספרר-המהפכה

האחרון,

המספר על חורבן אחוזן של היהדות באוץ ז·ד של המהפכה ,גם מצבה אמנותית
גדולה ליהדות זד.
תרצ"ד.
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