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עםראיון

ליו·חייםדייר
"בצוון"עד"התקופה"מן

זכרואתמרובהובהערכהבחיבהליף 1ד"העלהבראיון
פטירתולאחר"הדארייאתשערךמימייזלש-עמישי'משהשל
ממנושונהשהיהומיוהדינמי,הנלהבריבולובמנחםשל

וגועש,סוערדומיננטי,היהריבולובבעודובסגנון.בטמפרמנט
מופנם'הכלים'אלנחבאמייזלש-עמישיהיהוסמכותי'תקיף
הוגה-שלאלועםחם-לבחסידשלסגולותיובוששולבוטיפוס
כרכישניאתחיברמייזלש(ואכן'רחב-ארודיציהולמדןדעות

רבים,נוספיםומאמריםמסותבצדשלו,ואמתיייימחשבה
כהחיתהצניעותומידת"הדאריי).דפיעלאורשראומהם

דפיעלכעור,ךשמו,אתמלצייונמנערבשזמןקיצונית,
המערכת,ועובדיידידיםללחצינענהכאשרוגם ;"הדאריי

הוא ...ובתחתיתו-הגיליוןשלהאחרוןלעמודוהשםאתדחק
ולכבדבידמטאטאליטול ,העורךמכיסאלקוםמסוגלהיה
 :נייחמגילהבמסכתשמצינוכמו-מישרדורצפתאת

ובכך- ...אותן"ומרביציוהכנסת)בתי(אתאותן"ומכבדיו

-הנקיוןעלהממונההאשהשלמהיעדרהכליללהתעלם
ודברימאמריםולערוךשולחנואללחזורידיונטילתולאחר
 ...החדרטואטאבהןזריזות,ובאותהקפידה,באותהספרות,

לארה"ב,הגיעומעתכמעטריבולובע"יהועסקמייזלש-עמישי
ועםמהירעורךהואמייזלשכיידעשכןבכל,עליוסמךוהוא
שבהיסחוטעויותליקוייםאחריומשיירואינו ,פדנטיזאת

"הדאר",למערכתעיתונאיאוסופרבאוכאשרהדעת.
ממקומוקםהיה ,הראשיהעורךמייזלשהיהבהבתקופה
בלתיוחמימות,הקרח""נשברובכךכיסא,לאורחומגיש

מייזלשנתייראאחדמדבררק .ז,נפגשלאותודרמהבזפורמלית
בהרצאהאםבציבור,דבריםנשיאתמחובת :ביותרונסתייג

"שהריליף,ד"רמספרהפליאתני",זו"תופעהבבאנקט.ואם
הברקותמידע,שופעמרתק,כאיש-שיחהאותוהיכרתי

בפנידבריומלשאתלהירתעסיבהכללוחיתהשלא-והומור
הפשירושנים,וכמהכמהמקץיותר,מאוחר,רקועדה".עם

 . 1950-1945השניםביוממנוארים
זוספרותיתבעבודההסתפקלאליף

הצעיר"-לקוראה"מוסףהוצאתאתויזם
זהמנוקדעיתון"תדאו".שבועוןשל

חמש-עשרהבמשךבשבועייםפעםיצא

ליףכשפתח .) 1959-1945 (רצופותשנה
חיתהשמטרתוהכריזהמוסףבעריכת

באמריקהשגדלהחדשהדוראתלמשוך
ממיטבלוולהציעהעבריתהספרותאל

הביאוהמוסףגליונות .פירותיה
ועלגדוליםאישיםעלורשימותמאמרים
עלידיעותוכןהיסטורייםמאורעות
פסחלאליףובתפוצות.בישראלהנעשה

גדוליעםבקשרחשובתאריךשוםעל
גוריון.בןדודועדמהרמב"םישראל,

חשובישלתרומותיהםעלעמדהוא
ברבר,י.ח.ועדמאפומאברהםהסופרים,

 .שוניםלשוןלחידושילבתשומתוהפנה
שנים"עשרברשימתושהעידכפי

עלחיתהבעיתוןההדגשהל•מוסף'",
בשירבסיפור'בספרותנו'והתוססהחדש

וברשימה.

רקלאנכבדתפקידמילאליף
"בצררן",בירחוןגםאלאב"הדאר"
ושהמשיךת"שבתשריצעיררבשהקים

לאחר .תש"טבשנתפטירתועדבעריכתו
עורכיםחברבעזרתהירחוןהופיעמכן

למע-יועץליףשימש 1959-1953ובשנים

בעריכתז,נפנהחל 1959בשנת:יכת.
מקוםאתלמלאצורךכשהיהווהדאר",

ליף .לארץאזשעלהמייזלשמשההעורך
ומילאמשנהעורןלשמשאזהוזמן
זובתקופה .שנתייםבמשךזהתפקיד

ראשייםמאמריםגםלעיתוןתרם
 1961בשנתהשעה.בענייניורשימות
"בצררו"שלהמערכתחברלהיותנתבקש
 .אחראיעורךשימש 1972ומשנת

במסורתלהמשיךמאמציםעשהליף
רמתועלולשמורצעיררבשלהעריכה

סופריםשיתוףידיעלהירחוןשל
אזהיוההנהלהענייניישראל.ממדינת

מייסדשלבנוטשרנוביץ,משהד"רבידי
גםצריךליףהיהמותוועם"בצררן",

לבסוף,הירחון.שללתקציבולדאוג
בצורתוהופיעשהעיתוןלאחר

שנה,לארבעיםקרובבמשךהמסורתית
לרבעוןלהפכו 1979בשנתליףהחליט
עם .לפטירתוקרובעדהופיעזוובצורה
חלקיםבשנישיצאהיובל,כרךהופעת

העיתון.נפסק(תש"ן-תשנ"ב),מורחבים
 .שעלהושמחזהיובלבכרןגאההיהליף
בהםהסופרים,מטוביבולשתףבידו
הנובלהאתבוש!;נרסםאפלפלדאהרן
תקוותבשלמותה.הגומא"ארץ"אלשלו

נ:וכנןוהואהרבעוןלעתידלוהיורבות
היצירותמיטבשלאנתולוגיהלהוציא

 .כרכיולכלמפתחוכןבושהופיעו
אתליףטיפחשנהמשלושיםלמעלה

 .וממרצומכשרוכובווהשקיע"בצררן"
(בגליוןבצררן""פרקיבשםבמאמר

הבעיותאתצייותשלייח)טבת-שבט
משהדייר ל.'?'_מותועםשנתעוררו
אתוניתחהעיתון,מנהלטשרנוביץ,

הוא .באמריקההעבריתשלמעמדה
עלהקוראים,במספרהירידהעלהצביע
ועלהנאמניםהעבריםשורותדילול
עלהעברית.התנועהשלהאוניםחוסר
נחושהדעתוחיתההמכשוליםכלאף

בושראה"בצררן",בהוצאתלהמשיך
הוא .והמחקרהיצירהדורותביוחיגשר

קבע:

בגולהעבריתבמהשל"תפקידה
אתליצור-הוא ,עינינוראותלפיבימינו'
העבריתוהיצירההקוראביוהקשר

העברייםהכוחותובהווה.שבעבר

לוותראיןאך ,~דלדלואמנםבתפוצות
שיתוףשלאפשרויותלגילויניסיוןכלעל

והתרבותהספרותבתחומיפעולה
יחסיובגולה.בארץדבריהביוהעברית
בתחוםוה•היקף•ה•מרכז•ביוגומלין

ורבי-פוריםלהיותעשוייםהתרבות
שלאחריםבתחומיםמאשריותרברכה
 .ועשייה"נ:וכנון
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והואהציבוריותהפעילותשלזהמהיבטמייזלששלחששותיו
 :פלא" 11זהוראה-ומוסדותידידיםלבקשותלהיאותהחל
מעולה."ומרצהכנואםנתגלההוא

שלימיםקמעה,ותמהוניתצבעוניתאחרת,"דמות
הסופרמימי-נעורים,ידידישלזוחיתהבישראל,נתפרסמה
ליף,מספרואנייי,אברמסקיאברמסקי.דודיעקבוהפולמסן

ידוע,רבהיהאביו .סלוצקלעירסמוכותמעיירות"באנו
בהיותפעם,התוספתא.עלרבי-החידושיםבחיבוריושנודע

במו-רגליושיעלההחליטבערן, 12בגילתבןאברמסקי
.וכמול"נשמעיי"נעשהייהקדיםהואישראל.לארץולאלתר
לצעודוהחלפעמיולדרךשםמוייס'מנדלישלהשלישיבנימיו
פלוניתבעיירהכינודעיומייםלאחר .תקודשארץלכיוון

ותנערהמשטרההוחשתומידמוכר,בלתינערבחוצותמשוטט
בהרבהכנחוגיצא,אברמסקיאבא ...אבאלביתהוחזר

תרקעאתלתכשירתחדשי,ליעולםימים,באותםמשפחות
עםהתיידדתיהישן•ביעולםעוד .משפחתובנישארלהגירת

עודנתוודעתילושהודותמשה,אברמסקי,דודיעקבשלאחיו
להציץהצעירים,לנו,ניתןבהםמשכיליםבתילכמהבעיירתי
נתאקלמתיכשכברוייהמליץיי."התקופה"ייהשילוח",בכרכי
ממשהקיבלתי ) 14בגילבערןלכאן(הגעתייורקבניומעט

דמויותועלמשותפיםידידיםעלשאלותמלאימכתבים
והקשישיםדורנובניהעברייםמקרב~-ה-משכיליםשנתבלטו
מהקלצקיו'יעקבעושהמהבלהיטותשאלהוא .מאיתנו
וכיו"ב.אלמוני'ומבקרפלוניסופרעושה

ש"מפציץ"כמינתפרסםשלימיםדוד,יעקב"האח,
הגיעלה,ומחוץישראלבארץיהודיעיתוןמערכתכלבמכתביו

היההוא .בביתנוונתאכסןבארהייבקצרהלשהותהואאף
פרחים,צרורותז"ללאמילהביאשהקפידגלנטיגינטלמן
יותרהרבהחיונייםלצרכיםממוןבכיסוחיהלאכאשר

לחדולבתוקףממנווביקשהלכןהתנגדהאמי .למחייתו
שעודהכסףבמעטחיסכוןולנהוגבפרחיםביתנואתמלהציף

פשוטהכסף .טבעואתלשנותהיהאפשראיאבל ;בידונותר
וגםישראללארץעלהיותרמאוחרהאצבעות.ביןלו•ניגרי
יורקבניויהודינדבןלהתריםרבבעמלהצלחתיכאשר

 .כמהשלקיוםלצוניכסףמעטלירושלים,אליו,ולשלוח
עורןאברמסקיהיהובקיצוב,בחשבוןחייםשלחודשים
אחדבערבוישרוף•כמוהוועיתונאיםלסופריםרעיםמסיבת

יורקבניובביקורוכבראבלרב.כהבעמלאליושנשלחמהאת
בלתישנינותובעלהשכלהבעלסגנון,בעלהיהכילינתגלה
סביבעצמוולרכזלרסןמסוגלהיהשלאליצר .רגילה

כלאתופיזרממש,שלביקורתייםאוספרותייםפרוייקטים
כללמערכותומכתביםיוםבנותרשימותברבבותכוחו

ובוקובץהוצאתבתויזמהפטירתולאחררקהעיתונים.
כמה,עדמתבררזהומחומריותר,הרציניותממסותיומבחר

אילומגיעהיהרצינייםהישגיםולאילומוכשרהיהבעצם,
פנימית.משמעתבוחיתה

הספרותהלשון,בתולדותאחרתחשובהייתקופה
רבים,עבורכמועבורי'חיתהבאמריקההעבריתוהתרבות

המויילחידשבהןהשנים :כלומר"התקופה",של,התקופה
העתכתבהופעתאתשטיבל,יוסףהעבריתהספרותופטרון
עצמיאנייורק.בניואירופה,במזרחבמקום-הזההחשוב

וצנועהחלקית(במשרה 1946-1945בשנים 11בייהתקופהעבדתי
משרהביומתפצלזמנישארבעודהמערכת.כמזכירביותר,
•ישיבהשללמוריםהמדרשבביתנוספת,חלקית

ייהרארומערכתהעבריייייהררפאמערכתאוניברסיטתי,
מארד,ומקרובאישיתאותי,וידעהזרתקופההצעיריי).לקורא

זהבחיזיוןביותרהבולטותהפועלותהנפשותמןכמהאל
יבורכושהיהמיריברלרב,עלבארהייב.העבריתהתרבותששמר

קדםאםביןאחר'עורןמכליותרארוכהתקופהארייייהדושל
נשקפיועלואכן' .רודןשהואלומרנהגראחריו'באאםוביולו
האמתניתנהברם,דומיננטית.חיתהואישיותודברכל

הןב"הלאריי,הןאחר,עררןמכליותרפעלהואכילהיאמר
יעוגן•בהרצאתהןב"מברע",הןאמריקה•,ליהודיהשנהניספר

מפעליםסביבשאירגןספרותייםנשפיםאותםבכלוהן
ושיורהחגאווירתשהישרהמהאלה,ועיתונאייםספרותיים

כרוןהיהריברלרבשלששמרפעולהכלעלרוממותשלנופן
ונתקנאשפשוטארממנושנפגעואנשיםהיוכימרבן .בת

תרומתוגודלאתלהכחישמסרגלאינואישאבלביוקרתו'
באמריקההעבריםציבורבכלל,באמריקה.העבריתלתרבות

והתלהבותיחסרעםשנותיהםבמיטברובםאיש,אלפיאזמנה
מאירופה.ערדעמםהביאואותםולספרותה,העבריתללשון

אתצעיר)(רבטשרנרביץחייםפרופסורהרביסדכאשרגם

התחרהלאזה ) 1939(בשנתייבצררןייהחדש,העבריכתב-העת
ייחל-מנויים.-3,000כלונמצאומידכיהיאועובדה 11בייהלאר

נאמנים,מנויים-7,000כידיעל-40הבשנותנתמךעצמואריי
נערכושנהבכלכמעטתוססת.חיתהכולההעבריתוהתנועה
שלפעילות-הקבעעלנוסףמזרועותיהאחדותשלרעידות
שגםרביםעברייםמוריםאזהיוהשדה.בעריעברייםחוגים

יחילמעיווהיווומחקרהגרתסיפורת,שירת,דבריכתבו
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ההסתדרותספרעבור-90השנותבראשיתנערןהראיון *

מפעםמודפסיםזהלספרשנועדואחדיםמאמריםהעברית.
פליאמשה .ב•הראר•לפעם

שנדפסוהעברייםהעתלכתביביותרחשובמילואים•
בארה"בנולדכברשחלקויותר,הצעירהדורואפילובתדירות,

העבריהנוערהסתדרות :עצמאיתמסגרתכידוע, 1לועיצב
הזההיוםעצםעדהפעיל 1דייוויסמשהמייסדהשלבראשותו
תנועהזוחיתהלאכיאףכללית, .יחדגםובתפוצותבישראל
אוואגנארדיותראלאזר,מונחשלהמקובלבמובןהמונית,

הפרי-פניעלגםשהתפשטהדלכןהיה-לדבר••משוגעיםשל
בנינהרואוחיו,קליבלנ,דכגוןבעירלמשל,כן,היהודית.פריה
תמכו-עלנוסףהעברית,ההסתדרותלוועידתעברייםנוער

ח.א.העבריוהסופרהמשוררעמדזוגדולהלאבעירגרים.
האנה,ובאישיותולמוריםעברימדרשביתבראשפרידלנד
גיבשבה,שהצטיירהמזהירהנואםסגולתעםביחדהמלבבת,

אנשימשוררים,סופרים,שלפעילאינטלקטואליחוגסביבו
פיינשטיין,משההיהפרידלנדשלגיסווכד.'עבריחינון

לפידונושאפדגוגמשורר,כשלעצמה,במינהמיוחדתאישיות
בעריםאףשוניםחוגיםנצטרפווכןהעברית.והתרבותהלשון

 .והיצירתיהתוססיורקיחניוהמרכזעללדברשלאאחרות,

ברייניופרשת

מחלוקות,היווכימנוחותמיעלהתנהלהכללאכיברי
חיתהביותרהבולטתהמחלוקתשמיים.לשםוגםאישיותגם

ביקרהנודע,העבריהסופרבדייניו'ראובן .בדייניו""פרשת

שראהמהעלדיווחובשובוהמועצותבברית 1925בשנת
הלשוןברדיפתהקשורותהעובדותאתהעליםאןושמע,

בניצוחההקומוניסטיים,השלטונותידיעלהעבריתוהתרבות
לחתוםאפשרשאיאמתכלכמונודעהדברה•ייבסקציה.'של

•חם•פולמוסנתלקחהטבעובדרןאטוםבבקבוקאותה
ראשהיההעברי'לענייוהנאמןנוןהטריב,ריכולו .ביותר

העברית,התרבותשלהנודעהפטרון .בדייניושלמתנגדיו
רבה.במסירותלוודאגבדייניושלתומכוהיהמץ,ישראל

מזכירעבורוחיפשובדייניושללחייוהאחרוניםבחודשים
יומןרבותשניםניהלבדייניו .זהלתפקידבתמניתיואני

למרבהזה.יומןשלענייוומלאירביםכרכיםאצלוונצטברו
מזכירו'עםלדברואףימיובערובמשותקהיההואהכאב
התקיימהבינינוהתקשורת .היהיכוללאאיתי'משמע

בדייניוהאלף-בית.אותיותהותוושעליודף-ניירבאמצעות
מתיקהיהוממנההאותיות,אחתעלרועדתבידמצביעהיה
יתירהבדריכותעוקבהייתיואני-נוספתלאותאצבעואת
האלף-ביתטבלתפניעלהאצבעשלמסעות••אלואחר

כןכתוב.לנוסחזווטראגיתאילמת•הכתבה•ומתרגם,
מיוחדכספרשיצאליומנובדייניושלהקדמתו•נכתבה•
 .מץישראלרב-הפעליםהנדבןשלבמימונו

שלוקלושחטוףרישוםאפילולשרטטכמובןאפשר"ואי
באותןהעבריתההסתדרותסביבשנתלכדההאישיםגלריית
המקורית,לדמותושנייםאוקולפחותלהעלותבלישנים,

כמורהכיהןהואפרסקי.דניאללעברית•,ה•עבדשלהייחודית
עבריתועידהאואסיפההיולאאבלכמבהטן'ב"הרצליה"

לאחר-מכןעליהןדיווחולאדבריואתנשאלאנכח,לאשבהן
רבחומרכינסשמהםורשימותיו'פלייטוניומאמריו'במאות
ואהבתורבהומורבעלהיההואספרים.וכמהבכמהומענייו

חידושואםממקורותינוושאובעתיקאםעברי'שהואמהלכל
העברית".דובריביומהלכיםלוקנהזהשאןמודרני

חמותברכות

הישגיםעלבפרסיםלזוכים
 ) JCAAהיהודית(התרבותבתחום

הלאומיתהקרןמטעם

 ) NFJC (יהודיתלתרבות

יורקבניותיערךהפרסיםחלוקת
במאי.-23וב-21ב

השעון):בכיוון(מלמעלההזוכיםשמות

גרינברג;משהפרידלנדר;שאול
בנד;ארנולדספרו;ננסי

קושנרטוניקוניץ;סטנלי
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