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סדןדב

במידתרש,באשרשלודרכודמותוהערכת
בירג·שללמצעהעצמהלהזקיקמבקשתשהיא
כלהרי-ביותרקלהלכאורהעשייתהרפיה,
התחוםמסויימים,תחומיםשניהמצעשלעצמו
פרובינציההאחרוהתחוםאחתפרובינציההאחד

גולת·גליציה,-ראשונהפרובינציהאחרת.
פררבינ· Iונעוריוילדותוימיעליועברושבה
שאר·נפרשושבהאדמת-ארצנו,-אחרונהציה

ח,דציצה nקר·ותחוםתחוםרביןייו, nיריערת·

אר·שלחרפהעלכף·רגלרראשונהמשהציגכי
בקררהאחת.ליממהאפיל'!ממנהיצאלאצבר,

בבירגר·ברגילמצריהשאינהבחייו,זרבולטת
דרשרני.אומרתמסופרי·העברים,סופרשלפיה

חיתהכרוכהזרמידת-קבעכיהביאור,פשוט

שלצדביאורלאותולונמצאואףשנדר,בנדר
שאר·אלאמסיפוריו.שבסיפורברישרם·מהסיוע
הצורךעצם-צריךהואביאורביאורתו

ןמהיכןלקיימוהיכולתעצםוכיחודהחרא,בנדר
 :באמירהפותחהיהלאמיתרביארדכירדומה,
שלעצם-ההגדרה :אומרהיההואפרח.עףרבא

שעיקרכתחומים,והאחרתהאחתהפרובינציה

צמצוםכלומרפרובינציה,שלכתכונתהתכונתם
הפרן·שכןבדיקה.הצריכההגדרההיאומיצר,

חיתהעמידתהעצםגולת·גליציה,האחת,בינציה .

באופןומסיבותיה,התולדהבגזירתעשויה,
קוטן,אינושקטנובית,בחינתלידרששניתנה

בחינת Iהעבריםלכלפתוחיםשאגפיולפי
משרםהעולם,פניעללחזורחייבשאיברבית,
עשויהכביכולבמפלש·רוחרתיר.עמידתושעצם
פרובינצית·האחרת,הפרובינציהשלכצלמה

הנביאכהגדרתארצנו,אדמתהפרובינציות,

לומר,גםמותרכיוודאישלישיה. :השנונה
התחומים,בשניחייואתלמצרתסופרשלשנדרו
כתחדם·הגזירהשהואהאחתהפרובינציהתחום

י· nכתחום·הבשהואהאחרתרתחום·הפרונינציה

אתה, :ותוכחהמופתדברגםברכלדלכלרה,
לךנעשושבעל-כורחשטלטוליםגולה,עםבן

בית·לביתך,בשדכךואפילונדרדים·לתיאברן,
ותלונהנע·ונדיות,שלמתססנפטראינךעמך,
צרה,פרובינציהקטן,ביתךכיבפיך,היא

למרחקים,לזנותתואנהלךהםרהמיצרוהקוטן

נידחת,פרובינציהואיןמועטביתאיןכיעד

אשרתחת :רשעל·כןחלרניה,אתמשסתמתאלא
חלו·שתפתחמוטבורחוקיםלבתי·זריםתידחק

ביתך.ני

ב

ה.מבקשעלהמימרהאתלקייםבבואנוובכן,
להתגורר,בארצומחיריבהמשורר,אתלהכיר
לפרובינציה·לא·פרדבינציה,לבנומעטנ!tזימה

זדבמסכתגילגלוהורבהרביםאדמת·גליציה.
לחוקריםלהםהמקובללמנהג,נמשכוהרובועל

אחרונים,שבדורותספרותנובתולדותולסוקרים
סכימהכמיןלקבועשיגרה,שנעשהמנהג,והוא
החש·בימיפריחהלאחר :ניסוחהבערך,שכך,

רנ"קשי"ר,המשולשהואביטויהששיאכלה,
ו.אךהרבה,ימיםשנמשכהירידה,להבאהואוטו,
פתאוםלהחיתהבלותהאחריאחרון,בדור
צריכה.היאכפולהבדיקההזאתהסכימהעדנה.

האמנם-יותרכלליתהיארא.שרבהבדיקה
ות, mלהתבערות·הכורעיהאחותהעדנה,אותה

לפרשהאפשרספרות·התחיה,ברגילהקרויה
אדרבה,אן,בלבדההשכלהשלוממשיכה·כיורשת

זרמיכלשלוממשיכהכיורשתלראותהחובה
ספרותנושלמזרעוגםפריגםשהםהתרבות,
שלהחיההבחלהיורשת-בירורביתרהחדשה.

המתבג·החסידות, :הגדוליםהפלגיםשלרשתכל
הס·אתתצדיקאםספקזוראייהההשכלה.רות,
שמיטתתחייבזאתראייהשכןהמקובלת,כימה

תובעההש~להרוחאםכיחודירידה,עלהדיבור
אלאערדולא.כוללת.כירידהירידתהא,תלראות
ברצועת-הזמניםלראותמותראםהוא,בכבדספק

לאהיא-המכריענמרכזההשכלהאתההיא
לא·כל·מבצעיה,מבחינתלאלכךעשויהחיתה
הנזכרתהשלישיהגדולהאישיה.מבחינתשכן

סבי·שרחשווהקטביםהכינוניםחבורתוחשובה

הגיעומבצעםמבחינתכילומרקשהאבלכיה,
והם Iהגדוליםיריביהםשבישללמבצעםהללו

שלתשרנההשיבושלאמשרםלכךהגיעולא.
ישר·חיי :להשבתבעוהשאלותשאלתעלממש
ןניצרמשלהוהריבהריההמצויינתנאומהאל

וחכרו·הנזכרתהשלישיהכילומר,שקשהנשם
לעמודהעשויותועידיתפיסגההיואחריהכים

בתחומהםאאישי·יריביד"בפניתחרותבמלוא
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מרגליותזלמןאפריםבר'החל-הלמדנותשל
בעלדרך·חינון,מכחתובעלקלרגרשלמהוו'
לא-ואחרים,יצחקביתבעלעדמשיב Iשואלה

לייבמשהר'-החסידותשלבתחומהכל-שכן
מפררמיש-מא,יררד'מררפשיץב-פתלירד'מססןב

אייזיקיצחקרד'מזידיצ'בחירשצביור'לאן
אתאןלמבדתאםמסטרליסק,והשרףמקומרנא

חיותםעלוההריההריהשבהם.והבולטיםהעזים
תנרעת-החסי-שלמכוחהששפעווחידוש-חיותם,

עצם-אתשהבטיחוגםחםותבן•ב,ת-הלמדנרת,דות
והר-הםואילולאההשכלה.לנחלתקרקע-הקיום

אחריםבמחוזרתהוליכהלאשרההשכלהליכח
לחתפור--לחומעברחחבסבררגיתשבמונרכיה

והתמסמסותםהקיבוצייםישרא.לחיישלדרתם
לאהבלייה :דברשלכללוולשרבה.בתרבות-נכר

עדנת-חיתהלאוהעדנהכוללתבלייהחיתה
פתאום.

הסכימה-יותרפרטיתהיאאחרונהבדיקה

שלהמיוחדתהדיאלקטיקהמןמתעלמתהנזכרת
מעמדהכיבאירופה.במפת-עמנוההיאהגולה

גליציח,שלבמזרחהניחרדההיא,הגולהשל
ראפ-בגורלהמיוההרכחטיבהשחיתהלה,גרם
חחסי-שלמכוחהניחרדובשארה,חיתההיא-יה

יח-שלאיבטגראליחלקהמסורה,והלמדנותרות

כמ,-בלשוןבהריח,במסורת, ;אירופהמזרחררזו

היאאן ;וליטהאוקראינהפרלין,כיהדותתה

המדינית,השייכותשלמכוחהחלק.חיתה
גםנכללושבהההאבסבורגית,המונרכיהשל

שנמצאהכשםאירופה,מערביהדותשלקיבוצים
יש-היאבכלל.ומערבמזרחשלהרוחותבמעבר

רוז-ונייםכפרייםשרובהאוכלוסיה,בתוךבה
נטרשליטים,פולנייםעירונייםומיעוטהנשלטים

יותרהקרובהלכרבביןבלב-התחרותועומדתעה
יותרהרחוקהוינהוביןהפולניתתרבותהעל
שבהמשכיליםבלבדולאהגרמנית,תרבותהעל

אוכלוסיתשלמסדהרובשהיויריביהם,גםא,לא
ואחרוניםלרצונםראשוניםנמצאו,היהודים,
לשן-ארבעואפילושלרששלבספירהלכרחם,

פטישיםביןהנתונההזאת,הגולהוהבהנות.
ביןרבמתיחרת-תמידלעצמה,נלחמהוסדנים,
הנכררביןלן,להאמןיגעוישראלשרובהבית,
המשתקףפרדרכס,כמיןשהיהייחודהנתחשל

והיצירההרוחגיליוגםובכללםמגילוייהבכמה
מתרבה,רעלהגדלשסופרנוחבורה,ארתהשל
עלגדולהפינה :שמשמערהפרדרכסהואהלא
הדרך.אם

חל-גםודברממושךהיהלייחוהדוהמאבק

בת-ההשכלה,שלמסקנתהקצרתמשתי-ליו
 :הטמיעהשללנופההבוטההקצהבמעטלא.קיים

בגרפוהחשובים-כוחותיהקצתהלהודית,גליציה
הגרמניתביןרעתוברתם,ספרותםאחרים,לתרבות

כוחהשעיקרוסגולתה,זכותהזואןהפולנית,בין
אחרון,כדררלספרותנוומחוסם,מחושלבשמר,
הבפ-פריבר,מובהקתאיבדיוידואליותוחותם
ולקיומה.לעצמיותתולים

ג

בזרדכדיוקנםלאהמשולשתחיר.שהנושאי
לשלולקשהשלאחריהם.כדררדיוקנםקודם

ברנפלדכשמעוןמדמויותבולטייחדושלתכובה
ביימרקדודאוהרבהבשטחיםלטיילששקד
לשללהשקשהכשםלמעמקים,להגיעשטרח

ובררהצלילהאתשהניחטהרןכיהושעמדמויות
שר-זזרבפרייזממרדכיא.פילו,או,השחייהאתלו

אבלשביל-הרצינות,בפניוחסמ.הזיפת-הברק

אופישלגמורבלטמאותורחוקיםושכמותםהם
אח-דורשבאההחבורהבה.סמצריינתועמידה,

הרי-וחשיבותפניםרבתחבורהוהיאריחם.

נתיבלקייםהיודעיצחק,בןאברהםפשמישל,בן
מיוחדתהלכהבהרלהרררתהשירהבתוךמיוחד
לביכורילבואתלכגרשואףרדנהמררהנפני

לכרב,בןחרי ;המודרניסטיתהעבריתהשירה
בבלעושסתירות-נפשוליפשיץ,מאיראליעזר

כושר-הקשבתןכלרעםאופי,שלבעשתלר
הדרוהתלבטותשלררסרקיםהשבוריםלקרים

ובאחזהדיקאדבטיתלמסקנהלהשליםיכוללא
באופןבכתיבהודרכןהמסורה,האמרנהבסלע

 ;כאחדממוזגיםושפר-סגנוןשקפדנות-המחקר
בשםהידועפלדמן,רדלריהושעזברררב,בןהרי
ביןומשרטטהסתירותביןמחלןבנימין,ר'

פרבלי-וחומרהבמדורנה,מסורהמשחילהקצרות,
שעשועי-שלחוט-מנעמיםעללובחוזתציסטית

האוצרבן-יחזקאל,מרדכ.יגלינא,בןהרי ;חן
להעבי-ויודערגדרל-בקיאיהאגדת-העםשלהחי
וב-בפשטות-תרמהולחשיבה,במסננת-חקררה

סטרי,בןהרי Iלמקורהכמקורהתרם-פשטותה,
לרנוצקהזז:פסקטיתשמחשבהדיזנדרריק,צבי

עגנון,ש"יברצ'ץ,בןהרי ;מחוטבתבמסה

שליטת-אדנות,שולטת,שברהאמנותשתדועת
נעשהובכוחהומשולםשלםהיסטוריהמעגלעל

 ;ומעזבההפרוזהפסלהעברי,הזזפוסאביר
שרובברש,א;סרלופאטין,בןהריאחרוןואחרון
קיצובהבבליטותבחבריוהמצוייםהצדדים
החבורה,א.רירתשלממוזגתבראשתבוהתמצעו
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אותהכלכיהוא,מקרהלאוודאיונוסחה.רוחה
שהוליכתם,אחת,תחושהבהםהיתהכדלהחבורה
בה,להיות ,לארצנווליהד,השניההעליהנתון
יסדד-מדסדובביבר,הישובלחייהתערותמתון

דספרדתנו.תרבותנושללחידושה

ד

דפעדלתרשדה-חייוהממוזגתהארשתבעל
והבאדרכת-מעש,נדרכת-השראהנתברכהנגלה

לשבי-הקטניםמשביליהשיפליגואדיבהלבחרן
הרילמרכזה.הגדוליםומשביליההגדוליםליה

דחי-בהיתוךהפליאשבהילדים,בספרותדרכו
קב-שמעידיםכפיוהעמים,העםאוצרשלדרש
הרי-,,פלח ,"סדה,,הזהב",(,,מבדרתהשרביםציר

,,ה•ב,ולםהקטנה",,,הנעלהעמים",,,מאגדותמרן",
"הדים",בירחוןאםכעדרן,דרכווהרימספר").

והיארבינדביץ,יעקבידידו-כנפשועםשערכו

קרובודיסטאנציה,אינטימיותבהשבאחדובימה

בספריתאם ;וצעירותיקרחוץ,ביתורחוק,

רביןבינינואיש-בינייםגםהיהשבה"מצפה",

לסדפ-ומדרידיועץגםהעמים,שלסרפדי-מופת
סרפ-לפרחיומחנןסנדקגםנודעים,עבריםוים

אתשהעלתהומתמדת,צנועהפעולההויאוים,
התפתחו-בכלללהוידהטעםאתשיפרההרמה,

הספדיהזוהספר",ב"קופתאם ;ספרותנושלתה
עניוותרגום,מקדרבהשנערנווהנחמדה,הקטנה

אם ;תלמידיםשללדורמזוןהויתהושעשוע,
להנחילהבאהאכסניההנעורים,לבניב"עתידות"
שיקולמתוןעניני-ארעיולהסבירערכי-קבע

האנתו-מסדרוהריונברן.מנוסהאומן-פדגוגשל
נעשהשבההחדשה,העבריתהשירהשללדגיה
רמח"למימישלנוהליריקהמבחרליתדהנסידן

הערכהקנהולפינרחבמידהבקנהימינועד
הספרותתורתשללימודספרמחבראר ;יציב

ודוגמן-המוסמכתהסברתועלוהכלליתהעברית
החלמפעליו,עלהמתרגםהריהנחרבות.תיר

סיפור-דרךלשילר,קרלוס"כ"דוןבשירת-מופת
תולדות-במקורירכלהקרוזוכרובינזרןמופת

זהם ,ווייצמןרזכרונדתהרצל·כיומניהציונות
אינםוחידושיהלשדנושכיבושימעשי-תרגום,

מישור.שלכחןאלאתלוליותשלכגינדורבה
הסתירששקט-העשייהרב-הפעלים,העסקןוהרי

וכאלה,אלההריוהסתעפותם.היקפםגודלאת
בתרבן-ביתאשכולות,אישו'יפנינוהופיעשבהם

וטעם,חכמהאישוהדגה,משוררודעת,רה

עומק-קנינו.אללבטחנשעןשרוחב-עשייתו
ומתפרנסהמפרנסםהמרכזאלהשביליםומן

ביטויהעלבאהבההסיפורית.הפרוזה-מהם
ביסוד-הפש-היהלאשעיקרההממוזגת,ה.ארשת

כהריחייוהריבאמתכיהמתיחות,בסודאלארה
היאשבהםהגלויהכאספקלריהלא.יצירתו
והמ-הצלילותוכאןכאןשבהם.הכסויההמצולה
געשגביעלהמתוחאמנותשלכגשרהםתיבות
שלהשלדהמתחתומדרך-נפש.סכסוכי-יצרשל

השל-ועצםדמונית,רחשהפעולתויצירתן,חייו,
ככיבושאלאהיולאוצלילותה,בהירותהעלרה,

גביעלמרפרפתשעינומיביסוד-האמנות.עצמן
עלהזאת,היצירהשלבסודהיבראלאהשטחים
הכוח,עצםאתיביןלאוממילאוגלגולה,חומרה

כצירוףלפנינושנגלהמהאתמסתרוהמתסיס
ומלוכ.דכבושמיזוגהואובאמתוותרי,מתון

ותיוארן,צידדובכוחמתגלההואשבוסיפורו,.
קודםשנפרדוהיסודות,שניאתלקייםמשכיל

מזההסביבהשלההדדידיוקן-שלנדבסיפורת
בדרן-הריקפיטד-מזה.היחידשלהנפשודיוקן
האחרונים,הדורותבןהאדם-מישראל,שללציה
לפנינואין-ברורהנתיבההמספרלוכבש
מהוכלבהומתעוותבסביבתוהתקועגיבור
 ;לתוכהנלחץהואמתוכהלה·חלץמדמהשהוא

נוהגוהואמסביבתוהתלושגיבורלפנינואין
לפנינו ;ואהבהשנאהשלמשונהעירובבה

אתמעקמתאינהשלוהיחידשרשרתגיבור,
אתמקפחתאינהורשות-הרביםרשות-הרבים,

מתוארותהרשויותושתישלו,רשות-היחיד
עין-בינה,בוחנת,עין-המתארשלכסגולתו

אמןידודקות,ביטחהמתוןבחומרקורצתויד

וחושוהליטוש,הניפוימלאכתאתהיועדת
הרמוניה,שלהנאמןכלי-העזרפרופורציה,

המסתכםמכלל-הסגולותהואבכן.מסייעה
שחלדסיפוריו,אתוהמבריחונקי,קב :בהגדרה

משולשת.נושאיהם,פיעלקתם,

ה

וענינושחומרוהסיפור,סוגהואהאחדהסוג

הגולהחיי-והנעוריםהילדותמחזויתש.אדנים
אלה,בסיפוריםנבדוקאםהאחרונים.בדורות

"תמונותביןרודורפר",יעקב"מחייהפרקיםבין

"משאמתוןסיפוריםביןמבשל-השיבר",מבית
לא-כל-שכןזרה","אהבהנמררומןניןבהרים",

"אלהמספררשנתפרסמוהבודדיםהפרקים
תשמעתבחן,צליליםאזננואםהריאזכרה",
הגלריהנעימת-הילדותגם-נעימת-כפלמתוכם

הנסתרת,נעימת-השחרותגםוריחה,רוחהעל

כןלאכיומזגה.ארצנושלאוירהבהשנקלט
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המספרישבאילולאאלח,סיפוריםנכתביםחיו
כדיומפורט,מעמיקחקריידרשרעודבארצנו,

-ב·חושלנרשמורגשמהעלבמבוררלעמוד
שנושארלסיפורנחוהחייםונצראחיתההמ
נילשער,לנרמותרעתהכבראולם Iהלגוה

מנגינת·לגילויבמיוחדיסייעוהנזכריםהסיפורים
הזח.הגדולהקומפוננטלפיענרחהזאת,חלראי

ונושאםשחומרםהסיפורים,חםהאחרהסוג

-ולאחריההשחרותבימימהתבוננותשאובים
אםהמושבה. ,ברחפרהעברית,העירחישוב,חיי

חרוית·חשתיח,אתנחסראלח,בסיפוריםנבדוק
אחתולאהראשונים,הסיפוריםאתחממלאח
מחר·נמלטולאהסוגיםשניאתלהקבילנתפתח
נרכללאאןחירררא,ראת.אסרמקאאזלניגשח,
יותרמאוחרתחוריהלחיותהכרחאתלח!כליאשלא

קטניםבסיפוריםשנתגלתהנפירעננה,בספיגה

"גננים"כמרגדולים,ובסיפוריםאדמות"ב"עלי
תעודההיאנצורה""בעירניחדרבצורח".ר"בעיר

נבלע·ובלעדיה,חשביה,העליהאיששלנחשבת
חיינוצמח,לש.אחת""שנחנמותעודה,די

ברבר,נשלעדותשבידקרהפלסאתחסרים
בערטולה,סכיניהאתבולעתשחאבטרביוגר!כיח

בהמתעלהשההתרחשות ,עגנוןכשלעדותרבין
אתחסריםחיינו :לאמוראגדה,שללספירה
חויחמגלהוהפיקחתה!כקוחחהעידשבההעדות,
נחוויתם.ונפש

ההיסטורי,הסיפורסוגהואהאחרוןהסוג

שלובאורולאורוהקרובאתלבחרןשדרנו
רש.ושהעלהמסהעלתהייהועיקרוהרחוק,

"מולבידאלה,נפלאיםבסיפוריםנבדוקאם
וראינומטרלידר","הנשאררבידהשמים"שער
גחלתוגחלתם,דורותירשתנושאהמספראת

ערלם·הילדרת,כיוידענורקידרש·השם,האמונה

וסכיניה,לרפאטידשלעולמההואשגרעינו
הישובשלעולמושגרעינורעולם·השחררת,

עלעליוניםרבדיםאןהםבטבורו,רתל·אביב
נשורששהואישראל,עולםהתולדות,עולם

נאח.דוצמרת

נפסקהבאמצעשירת·חיירניהצערעל
-נפסקובאמצעחיי·שירתוכיהצערנוסף

שביקשסיפור,הואלו,היהאחדמזמורעודכי

רהיס·חוויבהשכרוכיםמגילה, :סיכומולחיות
שרחשוסיפור ;ומבראמוצאורחוק,קרובטוריה,

נמשו·וגידולו,בתחום·לידתרמתחולליםועלילתו
משפחתומושברז'ולקב,לכרבברודי.,שללש

היריבים,שלושתבהשפעלורבתקו~כהרשרשה,
הזמן"נברני"מורהובעליעקב""ישועותבעל
אספתבראשאותושראהמיבלזא.שושלתואבי
מסיבהבראשאווסכיניהברודילקדושיהאבל

רטטי·עלהעצוריםדבריואתושמעלשרידם
נפשראתנושאהואכמהעדידע,הכמוסיגונם

ההיא.-ההיסטוריתהיריעהרקמתזר,לתעודתו

ו

בספרשורת-ספריואתעלומיובימיפתחהוא
חששיסף·העשררעלובדרכו"תמול"שירה
בחייו,האחרוןהעשורלדאבת·נפשנו,שהיה,

ספר·שלבפירסומוהמאורעאתלציידראה
אמת·חםהאלחוהספרים"צל-צהרים",שירח
נבחןשהמשוררכשםכילבחינתו.חשובהמידה
חפרוזאיקןכןפרוזה,שלחטיבהלתתבכוחו
וחרא,שירח.שלחטיבהלתתבנוחרנבחן

שירתו-הזאתבבחינהעמד ,מספרשעיקרו

בטעמה,עדינהבצורתה,מגובשחבתכנה,צלולה

האישחיהמשוררכיעדות,שלכנופןוהיא

דרכיו.בכל




