פוופ' יוסף ק"וזנו

ז.

שניאור

המשךוו

רהמםםו

c

נצרוף

 Kנטוניובו~פ•ה

ש"

שנ•ארו

\'
ז .שביארו .תש"ז

הוצאת

יבנה ,ת"-אביב

::

\~!~ :-,י ;f

-i--

הכלל•רn

רהיהרדיר •nעל•-ד• שפע •י •רמי תארו• יעל-ידי

1

םרוונ•זאציה זנ' כל ה nרכן רהםינגרן של םזכורתנר היפה-

"1

ו•rו nנר ישי םםור nני הם•םרו•ת כאחת.

יקבל-נא המזסרוו אח הקרבז
אחו

מםרקיויר-מעויציר.

n

מואוסי ה רעד הירם
ומרקה

דחינה

יחרה

שעקב

ברזון :

אחו

םגיס ארחו לד

n

יזיו ר

המהפכנית

p

והעוין ארחה הערכה הבאה מחרך הר וה-
כאחת.

שעררו·

וחרדה מקוב 'ב לונו א ו י א בג ז  -ז ה ב •
'הרצאת הקרנז רסוח בםידרור רהרצא nר .ולהרצאת "יננהיי.
וסהו nrדלה להרזיאר בהידרו רסרב-סעם רלא קימצה בהרצאות-
על הזילרמים החושים והנאים.

אוה

תו,דרח •..

נולדתי בםרפה וסל שבח  nומ"ז .אר יפי תאוין האזרחים

בשנת  .1887בערד חדשים מרעסים תמ,אנה לי•
ששים

איםר•K

שנה.

שמי נחערדרח רוסיה ושרם ( Iקינד .בנית קראו יי

 tוי )מין קיצרו מז,מן רזלקינד( .וסמי הסםורתי ז ל זנ ן שביארו.
רכן

נרשמתי

נתערדרת

אני ".,.

אמריקה.

ו' יצחק אייזיק .זסנםסו

ל aחו

המלחמה

הואשרנה .מכני בניהם וסל הזסניארוםרנים היה .התחשב על
•ווrז,ים·nלוכ•ו,n

כ•ו נtיבט.n ,ז"זr

הענף הזסניארוםרני ביער ;~זין )ארקויינה

המערבית( .אבל

ביתר היה בשקלרנ ,פלך מרה,ינ .על נהו דניםו ';I .כא,וה-
בית-אמי חיה·~דגה היה זה .בית-יורשה היה .רכםי הנראה

קבל Rני בית זה בחרו בדרניה .רשם נולדתי .הניח נמצ K

במיד חצי-אי .בי} בריבת-הכסף )סיויבריאנקה קי~י 'ה עמי

הארץ( רב•ן הוניrנר .הספר "rננדוי  uשלי כוך ב' מתחיי
בתיאור זה .ואין שרם צררן לצייו את המ pרם פעם שניה.
המראה מחלרן ביתנו היה מרהיב את ה'ב נמימיר .יוורת•ר.
סקיעת-חמתר

רכר'.

כבן זסזס ה nייי nי ללמוד "עברי"· כנן שנע-שמינה-

עם רזס"י .נוסגת התשע -
םערדה

בנית

אנא.

החילרח• לכחרב
חיי·

הפורזה

גמרא .לזכר מאיוע

זה עשר

סירים

נקראה אצ",

ופורזה בשנת התשע

נשם "הזסקוכרח<י,

'ימי

רכן אמרח•

בפיויש לובי י· ח .ונניצקי ,כשויאל ארחי )כארד•םה( :
Vf

Vll

·-11
קסןיי .ש .ל .נררדרן היה .איפרא .ב פ רעל הערוך הו  acשרן

"ומלבד שירים מה אתה כרחב ז<י"-השקפרת« ,עניתי ב pיצרר

וסלי .הוא התיחם אלי ברצון .ואני זרנו את שמר י~:סרנה

במוץ .ומאז קואר יי בארדיסה "בעל ההשקפרח<י,

עד חירם הזה u .עררן-החסד•• ה ש ני היה י• ק'רזנר 11 .ערן

כבן י"ב י:ומדתי "חצי ירם<י כשקווה .העירונית בשקלרב

:s

רח יר השני

·.באותם היiכים את לרח·אחיאסף ואת השילוח )(. 1903

ירם ~גמרא בישיבה מקרמית .ח  ':Jיתי מרוב

ש ':J

בואש שנת  1903אר במחציתו .אין אני זוכר בדיר.,

עירן .זה היה לא יפי כרחותי .כבן י"ג .לאחו "בו-מצרה«,
אל פנים את מנדלי הזקן .את ביאיJ:יק .ובניצקי .ליליבביJ:רם.

בסבו ה"ערלם קטן•• .ואני נשאותי ביא עבודה רכמעס בלי
לחם .ב"מ,מדרת•• לא רציתי לעסוק בשרם אופן .כלרםו

שלם

להיות למרוח למי שהוא ,ואפילו  ':Jילדים בני שמרנה .הביעי

של זכורנרת .ש~צא נקורב .פרקים רבים נחפוסמר זה כבר.

ראם קניתי עזבתי את ההוראה בערד

נסעתי לארדיסה ביJ:ריח אחי הנדרי:ו .שם הכותי לדעח פנים
דרבנרב ראת שאר חכמי ארדיסה .כחכחי עי:ו זה סמר

1

לפני

·שברע רלא רציתי לשרב אליה .עמדתי בעצמי ככלי ריק בפני

לימודי הפרסי בארדיסה לא עיה יפה ,מפני שרעבתי
ללחם .ביאליק רחבויר תמכו בי ברר ח .רמה שנרגע ל"חמו

י'א קבלתי

f

עולם הספרות

11

והמדע .ובלעתי

כפי

יבלתי

ספרים אחרי

לא היה לר די "חמריי לעצמו .בורכתי ניחרד לח.כ .ביאליק.

ספרים בלי סדו רכלי הזונה .המצב הזה נמשן עד •1904

ובלבד

אז נתיסד ברילנה "הזמן•• היומי רהיוחרן .שנקרא בשם זה

לי

.גופא .י .י· כוקרכיץ קרא לי לברא ואברא .ברילנה מצאתי

חיי דלות חי.

רארלם אני

אלה

נחותי בחיי-ערני

שנואר

סו'א לשאת עיי ערי J:הררים רמרוים בעיירתי.
ק.פדניים

בירתו

בארחם

סביבה חדשה ויחס משובח מזה שכררושה .בין כית-מדושר

הימים.

ש" י '· .פוץ רמדושר של זרד פוישמן הייתי נמען כמע:iנ.
נעו בן חמש-עשרה  -נין שני הרים נדר לים אלה .פוישמן

רוצרy

בסוף שנת  1901שבתי אל בית אבא חולה

,,רפי שברו מברשה וחופה .שלא השנתי כמעט כלרם "על
חרף הים השחרריי" .מ'בד מחבות שירים חדשה
רםעס

ידיעות

השירים

בספורת הורסיח.

שכתבתי

ככנסר

בארדיסה

הואזסרן .שיצא אח"כ לארד

בגיארנופיה.
כמה

)בשנת (. 1906

חשבון

וכמה

·קבל בוצרן את שירי רגם את הפורזה שלי ב"הזרו" המחרדוrו

שכתבתי

שהוציא אז .רכן·י· ·" פוץ -כשביל "עלי הספרות" שהוציא
·מזמן 'זמן איד~ש .חדשים אחדים שמשתי אצל י· ל .פרז

רכר' .םן

בראש

ס~וי

כתרו

ראף הבראתי במקצת.

ובזכיור.

כתבתי אז מפיר

את "חזונן

בית

צדי;י••

אן לא היה בכרחי לסבול את "הערל  uהמיוחד בבית ,נסעתי

בארבע מעוכרת )נדפס כ"השלרח" בעריכת י• קל רזנו(• ופתאום

"חרשיה•

חיה פרץ מחיה אנושה רעברדתי נפסקה .היחס שבין פרז

אל הנקי כתבי-יד

קנאים היה .יחס של שנים שנתאהבר

לדרושה .עבדתי שם

אצי;

כן-א?ינזרר בהרצאת
הע'תקתי

נתזו נעו-עוזר .ביתר דירק :
בשביי ה"ער"}ם קס "· tשיצא שם

רפוישמן יחם

בבתולה אחת  -ספורת

בעריכת שמראי;! ייב נררדרן

.הוכה מן הסרפדים שחיי אז בררושה .פיכמן .בוקרביז· שלרם

זה .ללימוד עצמי בשאור לי כדי שערת אחזרת נירם .השתמשתי
בהן ככל אשר

יכר,תי .רגם

הדפסתי מזמן

ב"ערלם

 &tש

i,.

Vlll

שמה.

ייכי:ו אחד

לא נעם שאני

הולן 'שמרע "תווה" בבית-מדושר של השני .כן ודאי הרגישו

(.ג"לש) רכן עסקתי במשלוח )~קסםדיציה בלע"ז( שי J:שברעדן
לזמן

של

רכר:

IX

r

.

חסיוים הגדול שלי "זויזים

עם מח,תר של י '· .פרץ נםםקה שרב עברדתי המםרדרת

בהרצאת "מרדיה«·

רפר Mיוברת"

רנתקםחה פרנסתי .אז נסעתי אל בית אבא לזמן-מה רמשם

בארדיםה .ראחוי

ישר יייינה .שם פרסמתי את מיטב שירי משברת תרם"ה-
חרם"ר .הללו ,עם השירים שהדםםתי אצל י· קירזנר נ"לרח

נתרם חדשים אחדים .הםפו נתפרסם ,אכל את

םהדררה ואשרנה באה

שניה,

גם מהדרוה

המהדרורת

ראת המאמרים הונים ,שנדפסו עליו ענוית ,אידית רורסית,

אחיאסף" .ב"הדיי" של םוישמן רכי ,נאםםר לקובץ אחד

לא זכיתי 'וארח .עם תרם הם,חםה אבדה "םרויה•,י נתפזרו

ב"ביבלירתיקה העברית  ,uששמר "עם שקיעת החמה  ,םםר

את

חכםי-ארדיםה

11

זה יצא בםרפה של שנת  1905ראני אז כנן

שבע-עשרה

רביאייק עבר

"מרריה ,u

עי קברה שי

"דניר 11

זונה .ספרי זה הראשון קבי פרסום הגרן .רלפי ידיערתי

יער u

יצא בארבע אר חמש מהדרורח .ייא פתרת משמרבת אלפים
טפסים .כעברו שנחים יצאר ב"בילירחיקה הגדרלה<י כ' הםםרוים

שכתבתי עד ארחה שנה .שם הקרבץ "מן הnי'ים רהמרח".

ב"דניר •R

יצאתי מהרצאה זר לכלי שרב .רלא כאן

המקדם 'האריך בפרסים.

הורמן ש' "מאבד עצמר

נשתבר העתים ונשתנה גם

היחס לטרפו העברי בהרצאה החדשה .אחרי ;:זןפס

ספרי "פרקי

'דעח u

לאוץ-ישואי רייםד שם

אחרי מ'חםת-הערלם

הראשונה

נקותי

בשנת 1919

באפריקה בפעם הראשונה ,ושבתי אח•כ דרך זניה לברלין.

נתפרסם אף הרא.

בסרםה של שנת ) 190Sתוס"ה( בחערעור יסרדרת

חשבתי לגםרר שם את מח"קת הרפואה בארניברסיסה .אבי

נתפזור .כל המשבר בא

הדבר לא עיה בידי .לא היר ערד עתרתי בידי ייא חםוץ·

כעסים של "מיני החרפש  uשהרבטחר מאת ממשלת הצר ובעטין
" ..,השערררירת שפוצר בכל המדינה .ארתה שעה יעצר לי

הנחרץ 'זה .עיפרת הםלחמה שעברה ביחד עם חרובן היהדות·

.הזמןיי.

הירחון

פסק

רהסרפרים

··"

ברדסיה

הםילר בי שעוברם

קשה .אז יסדתי

ביחד עם ןס.

חברי רכן הררי דחקו עלי ,שאעזב אח רוסיה ,שאתרחק מובנה

זלצמן .המנרח עכשיו ,את הרצאת "הספר" .ספרים מהודרים•

בואסן
חיק פוסה ואגש ,סוף םרף' .לימוד עצמי מסודר' .
•בת  1906נסעתי י~נף )ג'ניבה( .מקרם בר התבררו חכרי
י .ד .ברקרביץ .ר.משם יצאתי ל~ון .ובשבח  1907באתי א'

)לרקס(•

יצאו בהרצאה זד רגם םפכי שלי ,כגרן :
בסרים,
וויהם

חזירנרת .כמצו
בלבן היה

וילנה

דבר' .הורשם של ההידור החיצרני
אחרינו

לברלין,

. -23ג 192כנר

הוגשת"

גדול ,ןןנן  nלים ,שבאד

הכוך .שחלמתי עליו מאז הירחי ל "איש" ,היינו ' :פריז .שם
נתקבלתי בסרונרנה ,ומלכד ספרות ומדע עידני ענותי על

נריח "גפריתיי חדןס ,כזנר זסהרגשתיר עם ונס.יפסר של ~·ייס.

~ pרוס גברה שי ידיעות-הטבע .הילר הרעילו יי הונה נשברת

בסבת ,1913

'פני הם"חמה העולמית הראשונה .כתבתי את

 .1914-17כשנתפסתי נתרו נתין ורם• ננוייו וכשתחרותי

.יובי הנינים

רחכםים ,שאיני ורצה 'קורא כאן

' wם עברדה חכרםה ב:גית n-ריים אשכנזי .בארחן השנים

בסוכם: ,זחקר לי .הניעו ואס .קיצורו וסל דבר  :ערד בשנת~

נכנסתי לוב nלקת·הופראה .שלא הספקתי לגמור עם תרם מלחמת

 192Jםחתי למכירי את הוגשתי הכבדה .כי דנו-זכה סובא·

העולם הואשרנה.

לובני פורץ מלחמת העולם הואשרנה )~ (1914א סוכר

x

נלסר אותם

לדרגםא.

אב'

םתקרב•ם ,11

בשנת

מחו nוס באשכנז .יעמזר-נא על המוסםר ! רטוב מזה

את הארץ .אני

עקרתי את כל עםקי

-

יעזוב

הספרותיים ,נסעתי

ו:x

''ונציג ,נשאתי אשה ושבתי לפריז .דסם נולדו יי בן רבת~
·ושם ישבתי ועבדתי הרבה עד פרץ מלחמת-העולם הזסניה.
בשנת

עם

,1925

פתיחת

הארכיבוסיסה

העברית,

בקרתי באוץ-ישראל פעם ואשרנה .רציתי "האחו שם .אבל

'זא מצאתי בשבייי כל נקרות-אחיזה" .א בספורת ר"א
כמקורע

אחו .עזבתי את הארץ

ב"ב כבד-דאבה.

רםתרן

מועקה זר ומועקה חמוית נעשיתי עוזו קבוע ב"פרר 3וס~
הגיי-יורקי .פרקי "אנשי שק,רב« שהדפסתי שם אירית

fl

עוורו את דעת הקרואים ואת דעת הערוך אב .כהן .פרסום

גייי בעשה לספריי "פנדוי הגברו« ,שנדפסו אף הם אידית

תחילה .ומדסנת

1926

רהי;1אה נעשיתי ב"פרוררסס« 'אחד

העוזרים הראשיים .היינו  :לאחד מאנשי ה"ססעףיי .כובר
·שקרואים כאן לזה .מארחה שבה רה  "Jאה עד היום הזה,
היינו :במשך  22שנים בערן .פרסמתי שם·אידית כארבעים

כוכים .מהם תורגמו הרבה בשפות אירופאיות .כגרן "פכדוי
 .הבכור•• ל דס ש  -ע ש ו ה ל ש י כ י ת" .הקיסר והרבי"·
"..המשבר  11רעוד ".עכשיו אני עסוק בעיבוד סהספרים האלו
·ותרגומם לעברית .זזה יספיק יי עבודה לשנים רבות .אם
אאוין ימים  -אגמרם וראי.
עם צאת
ב:חרו חבר שי;
כאן באמריקה
האפריקאית על

הרומן
כבוד
בתרו
שמר

"פכדוייי צרפתית אצי; Jגוי~1יי נתקבלתי
בפא"ן ק'וב הצרפתי .רכן כתקבלת.י
חבר שי; Jכברד באגרות הסופרים
של ~רק סגין )כvן~צא כאן ס1נוי

·.האנגלי "שיות הדניפריי(.

ספרי "פרקי יעי" קבי; Jאת פוס ביאליק הוא wרן
בשנת  .1936אז בקרחי בארץ-ישראי; Jפעם שניה .וספרי

• .אנשי זסקלרב« שיצא נ~בוית בא· י .קבל כאן בניו·ירו pאח
"טוס ,וcןמ""

"מנדרי הגברריי הרעלה

על הבונה

בנושה

,_,,,.ע

םווקרב רכן בניר-ירוק על בימת מרויס שבוץ .עכשיר אני .
םכין נוסח דרמטי ח ד ש להצגה בעברית.
עם פזישת הנאצים בצופת בוסכת  1940הייתי בכ.,
כשנה ומחצה נתחבאנר .אני רבני-ביתי .במוtןפים .אח"כ·

,,,
עלה בידי 'הנצי ,,בורח לספוד רמשם בשנת  1941לאוצרת-

הברית .הספקתי להציל רק את כתבי-ידי .הארכיון שיי
ום עשות אלפים מכתבים

ביניהם  :מכתבי ~נייי

מאת סומרים ואנשי-שם ובים-.

ופרץ .שלרם עיינם .ביאייק וכר',

אבדר לבלי שרב .כן ~כשמדה כל הביביייתיקה שלי עם
הרבה

ספרי-מרפת 1

רכל המאמרים שבכחבר עיי בוספרת וכרת·

)כשמרכת אלפים .נעור<· אבירה לדרורת היא ואין ערד 'השיג
את כל א,ה ,אי''  -אח מקצתם .על כל וכרשי שנאסף'·
נםשן עשרים שנה דידתו לא אדנו ערד.
בשנת  1941בספםמנו באתי בעיורם ובחרסו

,,כ

סשדםר כמשמעו .לאוצרת-הברית .פה הסתדרתי מעם מעם• .
השבתי כמעם וסרב את הומה ה nמוית כזנר בצופת .אבל
את אבדן אספי-התוכות שלי יןא ארב') 'מיןא עד היום.
עד היזם

כתבתי

כשוסים

ספרים.

בשיו

ובפרוזה'.

עברית ראידית .בל ספו נערן  400דפים .רבכתבי-יד נמצאים

אניי ערד כשמרנה כוכים .ורבם ענוית .היינר  (1 :םוילרביה·
םיםי האיסיים עד חרונן בית שני (2 .הראש .רומן בזס"רשה··
 nלpים (3 .מחזרת ונקרויים .כעשרה כמספו .פה באמריקה
בםותי את ספרי ע')רחרת גנרזיםיי.

'תוברח העברית עד

ל חרו בן

וסהרא כמין ויסז?:נכציה·

בית

ו אשר ·Jספרי-

•ירי ~צאר עכוסיר בעשרה 'כוכים כינונים )אר בחמשה .
גדרלים( נ  uעם ערנד  •11ריחזיקר  2008דפים נערן~· .ם-ה"'
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ך

זtורזים בכל דף .כמר כן יצאו סם כשלרשים םפוי-פווזה,
ביניהם "פנדוי הגברו<י" ,ה pיםו רהובי " ,uחולדה יהרדית , u
".ירם שיי;! עולם הזה" .זכר' .שני ברב•-וסיוה ר"פבדרי הגברר•
.בחמשה חלקים דופיער הזונה ב"  Jם ערבו".
חשקי .לשרב ל Kיררםה חדס לגמרי 111 ' .רק שאיופה
אחת  :לעלרח עם ילדי רעם אשתי לאוץ באפשרות הראשונה.
·ראני תקרה להראות יילדי את הארץ במנוחתה היד!ות.

יוסף
ז.

קלרזנו
שביארו

מלחמרת כבו שבער יייי· בני .שהוא עכשיו כבן עשרים

ראחח ,כבו ~מש בצבא האמריקאי.

רבתי  -ערד חוזת

היריות נ~ק.ל מוחםי-בופח בעצמותיה .שמש ארז-ישואי

,אולי יביא ופראה 'נפשי רגם 'נפשם ,אחרי כי אוrו
ע-בו עלינו.

ניר•יוו ,pסבם •1•11n

ז.

ז כ יארו

·I

Jי

j

'• 1

!
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,j

' 1t

XIV

