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א:י מכ:ם ם·;::ם =.אחרים את מאמרי ינ.ל םרפר·1ב ,ח  i'iרים וחוגי-דעות

:ישראל בתזכרפח חח"דשח  1שהיו מפוזרים במאםפים וכתכי-ינ.ת.

ראשון לכך נעשח

י",ם; j

.:םפרי ":זחiכרים ו:ם·ךכות" ,שיצא לפכי תשע שכים )הוצאת א .י .שטי.:ל ,וורשה תרפ"ח(

ואזל בי:ת·ם מי~וק-ד:~.פרים.

·תא""'ר :אח  t ;.::ר·ם ::שם ם·~·:שא;" ואיר''. -:1ם•:ו · :כולל·ם ר.י t::
·א iit::;-להרב · r.iישראל חח;·ז:tיר ,רעל אחרונים

מ=:י
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ארחדד  iכאז ראשון :.מעלו,

מכ;י .ו:ר·-,
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ואיז ראשון

.:מעלה ,אלא ראשון בזמן ואחרוז :.זמ  •jועל-בז נם

סד -,ד,מאמרים בספרים ד,אלח ד,וא לפי

ר ·:-:~:: tתרלונ:

-כ,אמרים ינ.ל ;אשר:ים,

תדלדותיחם של ד,א:שים ,או לפי מעשיהם

 -ר,מך;יכ"דם ~  iדם וד.מא  iחר מא iחר.

אבל יש שגם על-ידי קרבת ד,רוחות של

ח:ושאים ,אר על-ידי אטמוםפיר:ייר ;כררב  ~iכת:כ::-ו ך,מאמרים זה לזח.

אולי ד ר ;:צ~יר :ירתכצלות ,שאבי חוד-ד ומפרסם כא  iמאמ;ים ,ברובם על סופרים
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חעברית

 i -ל  tר;כים ;ם

תולדות
שם

עומד

חפרט .שם ד:-:.צטרפות והחכור ש:יז

·.:וצרים חם ל:ו ,דג;· ::וכאז חד:.,דלד, ,דטל-:,-::.,ו ,-אישית .שם ד.ד:.ח בוחן ל;ו ההמשך,א=··  iח;,;: ;.-::.ז·חנ לבו ד.ר.פם;יכ ,ך,פםר;יכ לעצמו עם ;,בזכורח ד,יי;,צמיית .אף ש:י ר,םפרים
שלי

 -ר'"ל".ר;"  iח ח·-פ.::ד"" ח·ר.:::.ד '';-:שדח~ ר  t:פר ייד:מא'ג t: "-11רר,י,םוז :על ך,ספ  iת·~
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 tןת~ךח ךך אז :ד  riא.:ל משלימות זך את זך.

ר,מםח חכ~רת·~ ו:ירמאמר ר,וא ד.מו;יכדם ,לכל חפחות אצלי ,בדמן .ז-::ל.נ"ו יש

 ==~-,י·  iד,מ  t:ות  t:לי נם מעי  iמעשח ד,כ;ך ,אל עבודתי בספרי ". .תולדות :רםפ:-ר1זי 'ר~"~כרית

·'' "":.-:~·~-,מט"נ t: .א·שי ,שלא למחוiכ "נi.כברת ד.עמל יזtעמלתי לחש·ב דבר אח: :-זמנים
·:::בו:.ז· חך·-צ ,;:י t:ר:ות ,ר·.:רד יות-ר מתרד במוiכ עכייבי ,כללי ,שלא לזiכוף לזבוחי ד:.ל :.דברים

שא  iלי לא ·ג,""-.ר" ,;·":,,כ-י אל·~ם בלי םיר:.ו -::יז~,;.:זיו.לו בי:תים על-ידי אחרים ושחי:-יז,:ו אותם

:יי;ת·ם א  ,r:·-.rלא יירז·~· -.::=:ל··~:: ~;: ·;.וכ.:ד·  :.ת כ  :ם של ד.מאמ ,t: ·:-ואפ·לו כשתרכ i

זח נתבי-ייי· ל· א  r:כ· i .-יוד -,•.דאי~ ~ח ::.--ז·-::::: -;-·,·" ·.;-;·,t
ר,חדשר~"'.

::מiכומי:ת אחריז :ט נ-שיתי זאת ציי•;תיי
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"יד. 1ד;:בט;,ר שיר:וםפ1זיי.

זח פו;יכ חדש למאמרי על ך ,ר ל["; ו '" tהמ"" אותי
וכם"ןברת""ז ך,יי;ך כלי
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 tפרי

·;~ -ור,רמ ::דi,כרדמת ,שב"נזח '; iים

 דר~וםפתי כמ•נ..,ט פרiכ שלם ,ד :כרז; :ייידאבזצ·, 1:1

-למאמרי

י~ל

על-פ· בזחיכ 1ר מא  iחר שלי ,ד,כר;ע כר,תכנררת~ של שיר".ל ל1זיררת .דן~;·;:ש

ש ך "ל

רבוכוחו עם אלח ש;כד,ן אחר ד:"":ית ד"
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שנויים גרול"ם מאלi :-:יתם ~·::ב צו
חמכונםים ב ס פ ר.

-

-1

וכ"וצא כדי;-י·

ת :-:מאזב , -1ם"· כש•1איי1גי א1" 1זח בלת"-ח,יי;כת לרכ• '-1,ם

אול  t:יש שבב~אי לשנות את ד,צודד ,ך,יית· מוכ·זיי :לש;רת אם מ:נט

ואם ר רבד .גם ::תרכ  . iר מ{~בזרים שינ.ל-י~י
1

1

צ·.רר ,י-;.נ:ג,ך בד~ם גם לידי שבדי תו i :דום

שב "i

בםפ: -,יי:ראשו  iך,מאמר :נל א י יו י iל ך ,י רש ו י י ם וד,מאמייי :על נ זר ו ם ם ו iל ו ל ו ב.

בבואי לשבות את צורתו של מאמר ,שחיייי:פ~:ת· לפכי י t:.מרבד ,ם·;ש ~נ-ל חיים יח'י אל
1

בור כ ש ט'י י

,i

בד,ייךת~ ע1ייד כחייים: ,את· ל"די מ , t:ח:כ iש·~לי לרזתחיל את ו.דבר מחדש.

כתבתי אפוא מאמר חדש ר:תתיו במ;לומו של ך,מאמר ד,יש  ,iשלא כי t::אר ממכר אפילו כדי
 pלוד של שור:יד".
בכמד ,מאמרים שבםפר ככסתי "יריעות" שוכו,זו של מאמרים ,שכתבתי על עכי  iאחד

בת' iופות ,רן:,·,רש וחכ r ,•.י או,זי  iאחת אל חברתה; וכשלא מצאת· א.זי ד i' ,שר וד,חברר בי:יח i
לא הכנ  t:חי בה; ערבוביה ומד,ומד ,,אלא נתר ·.ארת  iזו לחרד ודו לחוד .וכד ימצא ד::;,ורא
שני מא'ב,רים ,ואף יותר משכים ,בםפר אחד על אישיות אחת.
מאמרים על
כר ר 'י צ' ב

פ ר יש מ א
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ב  t:פר ד,ראשו  iימצא ·:ש

ובםפר ו.שכי ימצא א,ז יותר משכים על אזר

jכ .י' "!:רמאמ~ ""':ך'.אלך ,ך,ם שרביים דד מךך ,כר לד•ךךחם
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רואה את האישיות מדוית-ראיד ,אחרת': ,י:ו  iכדיו ' iכות של

ארם
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ך ,עם ונ:ל

וב.כל אחד מד rם א:י

בתiכופות-חיים

שו•,:ת

ובמצבים שרכים ,שכולם יחד מצט•,פים לאי;כר:יז שלו.

כ·וז שנ;:גודת-חמוצא בכל מאמ •,ומאמר שבםפר ך,יא ::-אייי:ת ·:פ אישיות מ תו כ ה ,לא
מנעתי את עצמי בכמד .מאמרים מםפר על ם,:,·-::ז·::מ של חםופרים ,שנמצאתי בזרברתם אר
שד,תד,לכתי ב·ניד,ם
עם

זר.

לא

מנעתי
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;·;י.מ דברי וכרוכות- ,נ:ר נמך ,שיש בך,ם לך,בך,יiל לפכי;ו משרשם.
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וררישך,,

ואחדים
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ד,מאמרים

~דאלד ד~ם גם מע" ," iמחקרים~" ינ-ל אי·ט·ם· ~ ,נ.יטיד ם ו~צירותיר~ם .אכל ו.וצאתי מכלל
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ד,םפרי  t:ו.אלח כל מח;::ר םפרותי אזרר ,ך,ירצא מגבולות ד .איש ים.
תלייאביב  rאייר

תרצ"ד.

פ .ל.

