
ולא תתלכדנה זרוע, שלובות תלכנה תואמות, אחיות כשתי לו הנן הארץ בת
תתפרדנה".

דודי בני עם ונזדמנתי טלז בישיבת ללמוד שנים שלש אהרי ובבואי
את משמוע אזני שבעה לא — רבינזון מ. ד״ר הסופר הוא האחד — הרב

י שעבר נ א י צ נ י שו  ספר הוא מאנע. המשורר גם היה ברבנות, לכהן לשם מ
 בכבודו והקיסר זהב של מדליות קיבל תמונותיו שבעד אמן, כצייר גדולתו על

 המפליאה בידיעתו כדרכו הדוד והפליג דורן. לו והעניק ממנו התפעל ובעצמו
 כוחו ועל לה דומה שאין בתנ״ך, העצומה ובבקיאותו הקודש בלשון מאנע של

שירים". "עושה הוא רוצה שהוא מה כל על — בשיר הגדול
 קטנה עירה במעי המקופל תמים ילד נפש נפשי, את צדו הללו השיחות

 בשעתו, הנגיד" שמואל "ר׳ כאת מאנע את וראיתי אמו במעי כעובר ליטאית
 של הראשון ב״האסיף" עליו שקראתי כפי הספרדי המלך בחצר וגדול השר

 איצל ר׳ המלמד של לידו ובא לעירה נתגלגל דרך באיזה יודע שאינו סוקולוב,
 של המקורות בגלוי לעזר לו להיות לי צריך שהיה מתוך בו, לקרוא אותי ושיתף

 ובקומה בשנים קוטני עם ואני בתנ״ך. מקומם היכן הפסוקים ושרשי המליצות
 את ב״האסיף" קראתי המלבי״ם. של ומליצה" ב״משל וקראתי בתנ״ך הייתי בקי

הו אברהם הד״ר של מאמרו לי בי א כ ר  שתורגם הנגיד, שמואל ר׳ על ה
, רפאל משכיל אחד ידי על מרוסית ללה״ק ן קי ש רו  מושבתו בעיר שישב ג

 מקומו כממלא — כך אחר שהכרתיו כפי — עצמו את וראה ליליינבלום ל. מ. של
 הוא ואלו והדיח והסית וכפר רעה לתרבות יצא שליליינבלום משום עליו, העולה

ואחת השמים בת אחת וההשכלה, ו״האמונה ולמצות לתורה נאמן והוא נפגע לא

מאנע המצי״ר של מעזבונו
בהערצה. ר. לו.

ע השם את  ששמעתי כדרך לא ולשבח, ילד בהיותי עוד שמעתי מאנ
 אחי וכדומה. שמו ימח )=מאפו( מאפיקה ולקללה: לגנאי המשכילים שאר שמות
ר הרב אבי, אי ן מ ו ז נ י ב דו ב רב היה ז״ל, ר ב ש ר ץ, קו  מולדתו עירת י
אחרי הראשונה בפעם אלינו כשבא ספר, שעליהם הדברים ובין מאנע המשורר של

 לאיש" סמוך "מופלא בגילי — הגדולים״ ״הבחורים עם שלהם והשיחות הספורים
ן ועל מאנע על — ל״בר־מצוה" נראה הייתי, ו א י ה ל נ  ל, ר ב ואחיו ז ו שי
 של בכבודו היושבים עשירים, שהיו פי על שאף העירה, בני המיצינטים אותם
 היו המדינה, לפרייסן הנימן על דוברות ומשלוח יערות בחטיבת ועוסקים עולם
 והם וב״המליץ" ב״המגיד" סופר בשבט מושכים לה״ק, בעלי משכילים זאת בכל

 את לו והזמינו הרבה ממון עליו פזרו ובחליו חשבונם על מאנע את החזיקו
לונץ. ד״ר המפורסם הרופא

ר אברהם רבי את דבריהם בתוך מזכירים היו הם אף חו  סת״ם, הסופר ש
 והאדמו״רים הרבנים וגדולי רוסיה קצוי בכל שלו ב״בתים" מוניטין לו שיצאו
 והם ול״הדור" וליופי לנוי הללו כבתים אין כי לקנותם, ומהדרין מחזרין

 לדבר "משוגע היה זה שחור אברהם ורבי הדעות. לכל בתכלית "מרובעים"
 לציון. נפשות ועשה אספות ואסף קהלות הקהיל הוא ציון". ל״חבת — אחד״

 ופחות טפל — הענינים כל ושאר עולמו חלל את מלאו ישראל בארץ ׳״קולוניות״1
 עליהם הוציא ציון", ל״חבת שהטיפו העברים העתונים כל את קבל הוא ד.זנר
ולא פרס לקבל ע״מ שלא הרוח אנשי בין אותם והלק מכיסו ההוצאה כל את
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