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יעל-ידיתארו••רמי•ישפעעל-•ד• • nרהיהרדיר nהכלל•ר

היפה-םזכורתנרשלרהםינגרןרכן nהכלזנ'םרוונ•זאציה

כאחת.הם•םרו•תני nםםורישינר nוr•ו 1"

לדארחוםגיס :ברזוןהקרבזאחהמזסרוויקבל-נא

המהפכניתר nיזיואחושעקבמםרקיויר-מעויציר.אחו

וה- pהרמחרךהבאההערכהארחהוהעויןהירםרעדה nמואוסי

כאחת.יחרהדחינהומרקה

שעררו· •בהז-זבגאיואלונו'במקובוחרדה

"יננהיי.ולהרצאתר. nרהרצאבםידרוררסוחהקרנז'הרצאת

rוסהוn בהרצאות-קימצהרלארסרב-סעםבהידרולהרזיארדלה

והנאים.החושיםהזילרמיםעל

 ..•תו,דרחאוה

האזרחיםתאויןיפיארומ"ז. nשבחוסלבםרפהנולדתי

 • Kאיםר •ליתמ,אנהמרעסיםחדשיםבערד . 1887בשנת

שנה.ששים

ייקראובנית)קינד. Iושרםרוסיהנחערדרחשמי

t שביארוןזנלזהסםורתיוסמירזלקינד).מז,מןקיצרו(מיןוי. 

אמריקה.נתערדרתנרשמתירכן

המלחמהחו aלזסנםסואייזיק.יצחקו' . ".,אני

עלהתחשבהיה.הזסניארוםרניםוסלבניהםמכניהואשרנה.

אבלהמערבית).(ארקויינה;~זיןביערהזסניארוםרניהענף

כא,וה- I;'דניםו.נהועלמרה,ינ.פלךבשקלרנ,היהביתר

הנראהרכםיהיה.בית-יורשהזה.היהחיה·~דגהבית-אמי

 Kנמצהניחנולדתי.רשםבדרניה.בחרוזהביתני Rקבל

עמי'הקי~י(סיויבריאנקהבריבת-הכסףבי{חצי-אי.במיד

מתחייב'כוךשלי r"uננדויהספרהוניrנר.רב•ןהארץ)
שניה.פעםרם pהמאתלצייוצררןשרםואיןזה.בתיאור

יוורת•ר.נמימיר.ה'באתמרהיבהיהביתנומחלרןהמראה

רכר'.סקיעת-חמתר

שנע-שמינה-כנן"עברי"·ללמודי nייי nהזסזסכבן

עשרזהמאיועלזכרגמרא.-התשענוסגתרזס"י.עם

אנא.בניתםערדה

'ימיהתשעבשנתופורזהסיריםלכחרבהחילרח•

אמרח•רכן"הזסקוכרח>י,נשםאצ,"נקראההפורזהחיי·

 :(כארד•םה)ארחיכשויאלונניצקי,ח.י·לוביבפיויש

 .ז"זn rנtיבט,כ•ו , nלוכ•ו n•ווrז,ים·
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יצרר pבעניתיז>י-"השקפרת»,כרחבאתהמהשירים"ומלבד

ההשקפרח>י,"בעלבארדיסהייקוארומאזבמוץ.

בשקלרבהעירוניתכשקווה.ירם>י"חציי:ומדתיי"בכבן

מרוביתי J:'חמקרמית.בישיבה~גמראירם J:'שהשנייר s:רח

"בו-מצרה»,לאחוי"ג.כבןכרחותי.יפילאהיהזהעירן.

פניםלדעחהכותישםהנדרי:ו.אחיבי:Jריחלארדיסהנסעתי

ליליבבי:Jרם.ובניצקי.ביאי:Jיק.אתהזקן.מנדליאתפניםאל

שלםסמרזהעי:וכחכחיארדיסה.חכמישארראתדרבנרב

כבר.זהנחפוסמררביםפרקיםנקורב.ש~צאזכורנרת.של

שרעבתימפנייפה,עיהלאבארדיסההפרסילימודי

 11ל"חמושנרגערמהח.בררביתמכורחבוירביאליקללחם.

ביאליק.לח.כ.ניחרדבורכתילעצמו."חמריידילרהיהלא

ובלבדאלהבחיי-ערנינחותיאנירארלםחי.דלותחיי

לישנוארבעיירתי.רמרויםהרריםערי:Jעיילשאתסו'א

הימים.בארחםבירתוק.פדניים

 yרוצרחולהאבאביתאלשבתי 1901שנתבסוף
"עלכלרםכמעטהשנתישלאוחופה.מברשהשברו,,רפי

שכתבתיחדשהשיריםמחבותמ'בדהשחרריי".היםחרף

םןרכר'.חשבוןבגיארנופיה.הורסיח.בספורתידיעותרםעס

ס~ויבראשוכמהכמהככנסרבארדיסהשכתבתיהשירים

במקצת.הבראתיראף .) 1906(בשנתלארדאח"כשיצאהואזסרן.

נסעתיבבית,המיוחד u"הערלאתלסבולבכרחיהיהלאאן

"חרשיה•בהרצאתכן-א?ינזרראצי;שםעבדתילדרושה.

כתבי-ידהנקיאלהע'תקתי :דירקביתרנעו-עוזר.נתזו

נררדרןייבשמראי;!בעריכתשםשיצא ·" tקסה"ער"{םבשביי

שברעדןשי:Jבלע"ז)(~קסםדיציהבמשלוחעסקתירכן .)ג"לש(

השתמשתינירם.אחזרתשערתכדיליבשאורעצמיללימודזה.

ב"ערלםלזמןמזמןהדפסתירגםיכר,תי.אשרככלבהן

שרן acהוהערוךרעלפבאיפרא.היה.נררדרןל.ש.קסןיי.

י:~סרנהשמראתזרנוואניברצון.אליהתיחםהואוסלי.

ערן 11ק'רזנר.י•היהנישהעררן-החסד•• uהזה.חירםעד

 .) 1903 (השילוחואתלרח·אחיאסףאתהיiכים.·באותם

בדיר,.זוכראניאיןבמחציתו.אר 1903שנתבואש

בלירכמעסעבודהביאנשאותיואניקטן••.ה"ערלםבסבו
 1כלרםואופן.בשרםלעסוקרציתילאב"מ,מדרת••לחם.

הביעישמרנה.בניילדים J:'ואפילושהוא,למילמרוחלהיות

בערדההוראהאתעזבתיקניתיראם fקבלתיי'אלפני

בפניריקככליבעצמיעמדתיאליה.לשרברציתירלא·שברע

אחריספריםיבלתיכפיובלעתיוהמדע.הספרותעולם

 • 1904עדנמשןהזההמצבהזונה.רכליסדובליספרים

זהבשםשנקרארהיוחרן.היומי"הזמן••ברילנהנתיסדאז

מצאתיברילנהואברא.לבראליקראכוקרכיץי·י..גופא.
כית-מדושרביןשכררושה.מזהמשובחויחסחדשהסביבה

כמעi:נ.נמעןהייתיפוישמןזרדשלרמדושרפוץ ·'י.ש"
פוישמןאלה.ליםנדרהריםשנינין-חמש-עשרהבןנעו

המחרדוrוב"הזרו"שליהפורזהאתרגםשיריאתבוצרן·קבל

שהוציאהספרות""עלי-כשבילפוץ ·"רכן·י·אז.שהוציא
פרזל.י·אצלשמשתיאחדיםחדשיםאיד~ש.'זמן·מזמן
צדי;י••בית"חזונןאתמפיראזכתבתיובזכיור.כתרו

ופתאוםרזנו)•קל •יבעריכתכ"השלרח"(נדפסמעוכרתבארבע

פרזשביןהיחסנפסקה.רעברדתיאנושהמחיהפרץחיה

שנתאהברשניםשליחסהיה.קנאיםשליחםרפוישמן

שאנינעםלאאחדייכי:ושמה.ספורת-אחתבבתולה

הרגישוודאיכןהשני.שלבבית-מדושר"תווה"'שמרעהולן

שלרםבוקרביז·פיכמן.בררושה.אזשחייהסרפדיםמן.הוכה
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המםרדרתעברדתישרבנםםקהפרץ ·'י.שלמח,תרעם .
רמשםלזמן-מהאבאביתאלנסעתיאזפרנסתי.רנתקםחה

תרם"ה-משברתשירימיטבאתפרסמתישםיייינה.ישר
נ"לרחקירזנרי·אצלשהדםםתיהשיריםעםהללו,חרם"ר.

אחדלקובץנאםםררכי,םוישמןשלב"הדיי"אחיאסף".

םםר , 11החמהשקיעת"עםששמר , uהעבריתב"ביבלירתיקה
שבע-עשרהכנןאזראני 1905שנתשלבםרפהיצאזה

ידיערתירלפיהגרן.פרסוםקביהראשוןזהספריזונה.

אלפיםמשמרבתפתרתייאמהדרורח.חמשארבארבעיצא

הםםרויםכ'הגדרלה>יב"בילירחיקהיצארשנחיםכעברוטפסים.

רהמרח".י'ים nה"מןהקרבץשםשנה.ארחהעדשכתבתי
הרא.אףנתפרסם u'דעחעצמר"מאבדש'הורמן

יסרדרתבחערעור(תוס"ה) 190Sשנתשלבסרםה
באהמשברכלנתפזור.רהסרפריםפסקהירחון.הזמןיי.

ובעטיןהצרממשלתמאתשהרבטחר uהחרפש"מינישלכעסים
 ··"לייעצרשעהארתההמדינה.בכלשפוצרהשערררירת ",..

מובנהשאתרחקרוסיה,אחשאעזבעלי,דחקוהררירכןחברי

בואסןמסודר.עצמי'לימודםרף.סוףואגש,פוסהחיק '

חכריהתבררוברמקרם(ג'ניבה).י~נףנסעתי 1906•בת

א'באתי 1907ובשבחל~ון.יצאתיר.משםברקרביץ.ד.י.

שם'פריז. :היינו"איש",להירחימאזעליושחלמתיהכוך.
עלענותיעידניומדעספרותומלכדבסרונרנה,נתקבלתי

p~ נשברתהונהייהרעילוהילרידיעות-הטבע.שיגברהרוס

וכשתחרותיננוייוורם•נתיןנתרוכשנתפסתי . 1914-17

' w ב:גית-חכרםהעברדהםn השניםבארחןאשכנזי.ריים
מלחמתתרםעםלגמורהספקתישלאלקת·הופראה. nלובנכנסתי
הואשרנה.העולם

סוכר~א ) 1914 (הואשרנההעולםמלחמתפורץלובני

"מרדיה»·בהרצאתיוברת" Mרפר"זויזיםשליהגדולחסיוים

שניה,מהדרוהגםבאהואשרנהםהדררהראחויבארדיםה.

המהדרורתאתאכלנתפרסם,הםפואחדים.חדשיםנתרם

רורסית,אידיתענוית,עליושנדפסוהונים,המאמריםראת

נתפזרו"םרויה•,יאבדההם,חםהתרםעם'וארח.זכיתילא

אתשםרייםדלאוץ-ישואיעבררביאייקחכםי-ארדיםה

גםונשתנההעתיםנשתבר , u"מרריהשיקברהעי 11"דניר

 • Rב"דניר;:זןפסאחריהחדשה.בהרצאההעברילטרפוהיחס

כאןרלאשרב.לכליזרמהרצאהיצאתי uיער"פרקיספרי

בפרסים.'האריךהמקדם

 1919בשנתנקותיהראשונהמ'חםת-הערלםאחרי

לברלין.זניהדרךאח•כושבתיהראשונה,בפעםבאפריקה

אביבארניברסיסה.הרפואהמח"קתאתשםלגםררחשבתי

חםוץ·ייאבידיעתרתיערדהירלאבידי.עיהלאהדבר

היהדות·חרובןעםביחדשעברההםלחמהעיפרת'זה.הנחרץ

ןס.עםביחדיסדתיאזקשה.שעוברםביהםילרברדסיה

מהודרים•ספרים"הספר".הרצאתאתעכשיו,המנרחזלצמן.

(לרקס)•וילנה :כגרןשלי,םפכירגםזדבהרצאהיצאו

החיצרניההידורשלהורשםדבר'.כמצוחזירנרת.בסרים,

לברלין,אחרינושבאדלים, nןןנןגדול,היהבלבןוויהם

הוגשת"כנר 192.ג 23-בשנתאב'לדרגםא.אותםנלסר

~·ייס.שלונס.יפסרעםזסהרגשתירכזנרחדןס,"גפריתיינריח

אתכתבתיהראשונה.העולמיתהם"חמה'פני , 1913בסבת

כאן'קוראורצהשאינירחכםים, , 11םתקרב•םהנינים.יובי

בשנת~ערד :דברוסלקיצורוואס.הניעולי.:זחקרבסוכם,

192J סובא·דנו-זכהכיהכבדה.הוגשתיאתלמכיריםחתי

יעזוב-מזהרטוב !המוסםרעליעמזר-נאבאשכנז.וס nמחו

נסעתיהספרותיים,עםקיכלאתעקרתיאניהארץ.את
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רבת~בןיינולדודסםלפריז.ושבתיאשהנשאתי''ונציג,
הזסניה.מלחמת-העולםפרץעדהרבהועבדתיישבתי·ושם

העברית,הארכיבוסיסהפתיחתעם , 1925בשנת
אבלשם."האחורציתיואשרנה.פעםבאוץ-ישראלבקרתי

ר"אבספורת"אנקרות-אחיזה.כלבשבייימצאתי'זא
רםתרןכבד-דאבה.ב"בהארץאתעזבתיאחו.כמקורע
 flוס~ 3ב"פררקבועעוזונעשיתיחמויתומועקהזרמועקה

איריתשםשהדפסתישק,רב»"אנשיפרקיהגיי-יורקי.
פרסוםכהן.אב.הערוךדעתואתהקרואיםדעתאתעוורו
אידיתהםאףשנדפסוהגברו»,"פנדוילספרייבעשהגייי

'אחדב"פרוררסס»נעשיתירהי;1אה 1926ומדסנתתחילה.
כוברה"ססעףיי.מאנשילאחד :היינוהראשיים.העוזרים
הזה,היוםעדאה J"רהשבהמארחהלזה.כאן·שקרואים

כארבעיםשם·אידיתפרסמתיבערן.שנים 22במשךהיינו:
"פכדויכגרןאירופאיות.בשפותהרבהתורגמומהםכוכים.

והרבי"·"הקיסרת.יכישלהושע-שדסלהבכור•• .
האלוסהספריםבעיבודעסוקאניעכשיורעוד." 11"המשבר ..

אםרבות.לשניםעבודהיייספיקזזהלעברית.·ותרגומם
וראי.אגמרם-ימיםאאוין

נתקבלתיגוי1~ייאצי;Jצרפתית"פכדויייהרומןצאתעם
כתקבלת.ירכןהצרפתי.ק'ובבפא"ןכבודשי;חברב:חרו
הסופריםבאגרותכברדשי;Jחברבתרובאמריקהכאן

ס1נויכאן(כvן~צאסגין~רקשלשמרעלהאפריקאית
הדניפריי)."שיות.·האנגלי

רן wהואביאליקפוסאתקבי;Jיעי""פרקיספרי
וספרישניה.פעםבארץ-ישראי;Jבקרחיאז . 1936בשנת

אח pבניו·ירוכאןקבלי.בא·נ~בויתשיצאזסקלרב»אנשי •.
 ,וcןמ"""טוס

 .,,,_,עבנושההבונהעלהרעלההגברריי"מנדרי

 .אניעכשירשבוץ.מרויסבימתעלבניר-ירוקרכןםווקרב

בעברית.להצגהשדחדרמטינוסחםכין
בכ,.הייתי 1940בוסכתבצופתהנאציםפזישתעם

אח"כ·במוtןפים.רבני-ביתי.אנינתחבאנר.ומחצהכשנה ,,,

לאוצרת- 1941בשנתרמשםלספוד,,בורח'הנציבידיעלה
שייהארכיוןכתבי-ידי.אתרקלהצילהספקתיהברית.

ובים.-ואנשי-שםסומריםמאתמכתביםאלפיםעשותום

וכר',ביאייקעיינם.שלרםופרץ.~נייימכתבי :ביניהם

עםשליהביביייתיקהכל~כשמדהכןשרב.לבליאבדר
וכרת·בוספרתעיישבכחברהמאמריםרכל 1ספרי-מרפתהרבה

'השיגערדואיןהיאלדרורתאבירהנעור>·אלפים.(כשמרכת
שנאסף'·וכרשיכלעלמקצתם.אח-אי''א,ה,כלאת

ערד.אדנולאדידתושנהעשריםנםשן
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