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ראשיתו
של גנםין

(הערת המביא לדפוס)

המזל חטוב זיכני שנתגלגל ובא לידי
טופס אחד — נדיר מאוד ושמא גם יחיד
בעולמנו — של גליון ב' ל"הקוף", שבו-

עון ספרותי בעריכת א.נ. מסין.
מובן מאליו, כי כל גילוי של עובדה לא
ידועה מתולדותיו של יוצר עברי בעל שיעור
כשיעורו של א.נ. גנסין יש לו ערך חשוב,
אם בנוגע לביאוגרפיה שלו, ואם כחומר־
עזר לבחינות של יצירתו, ולו בראשיתה,
בטרם התפתח היוצר ובטרם הגיע לאו-
; ושמא תת מדרגת אמנותית שאליה הגיע
ראשי- חשובה דווקא עובדה מחכימה מ 
ת < של האיש: שכן אנו למדים להבין
בטרם למד וקרא ולדעת —•מה היה בו 

ובטרם הושפע השציעה מכרעת.

ת" — הוא תואר שבח ד לי מ "כשרון 
לסופר בעל כשרון ? מובהק, שאין בו מן
החיקוי, חלילה, ומן המלאכותיות; ואו-
לם — אץ בכך שבח מיוחד דווקא, שכן
כל כשרון בעל י משקל — הוא "מלידה",
ואין קונים כשרון ספרותי נאמנותי מכוח
לימוד ושקידה, אם כי הללו עשויים לסייע
לשיפור הכשרון (,/מלידה") ולשכלולו. ואו-
צי- י יצר  לם, יש משהו יותר חשוב: "
ה", לכך יש חשיבות גדולה יד מל רה 

מאוד.
פול ואלרי ענה למי שענה: "אינני גרא־
פומן 'כדי לכתוב בלי הזמנה"! אימרה פי-
קנטית ומענינת, ואף נכונה. ואימתי היא
נכונה ז י — כשהסופר כבר מפורסם וידוע
לתהילה, והוא כבר בא על סיפוקו הרוח-
ני•; עכשיו הוא כותב רק... שעה שמז-
ה, שכן כתיבתו ענ נ מינים אצלו; והוא 
עמו תמיד ובהתמדה, הוא אינו צריך "הש-
ראה" — כי היא טבועה בדמו, הלא הו"'

— "יצר היצירה מלידה".

ובמובן זה — "יצר היצירה מלידה" —
דומה עלינו, כי א.נ. ננסין הנו בחינת דוג-
מה ומופת. הוא התחיל לכתוב, לערוך
ו נער. ד בעו עתונים, ?להוציא עתונים, 
ויותר מזה: הוא לא יכול היה, ולא רצה
בשום תנאים שהם, לעסוק בעיסוק אחר,
מלבד ספרות; סופר עברי בזמנו — אפי-
לו הוא סופר פורה מאוד — לא יכול היה
; והוא סירב להיות להתפרנס מספרות
מורה, או פקיד, למען הפרנסה; הוא רק
סופר, ולא עוד; גם אם ימות ברעב —
; כי הספרות, לא יתפרנס מעיסוק אחר
לפי השגתו, לפי טעמיו — תובעת את
כל זמנו ואת כל מהותו — יומם ולי-
לה ; כל סטיה קלה עשויה לפגום ולח-

בל בכוח־היוצר שלו.
ומבחינה זו חשוב י"-ןוך, לדעתנו, יזמייי־

צא הספרותי ה"ארכיאולוגי" — "הקוף"'
; אכן, חבל מאוד ולו גליון אחד בלבד
שאין תקווה שגליונות "הברת" ושאר גליו־
; הלוואי שיימצא מת "הקוף" יגיעו לידינו
איש מאושר שיודיענו,־•- כי-יש בידו משהו

ממשהו מן העתונים הגנסיניים הנ"ל.
הדרך לחקירה והערכה מפורטת פתוחה

למעונינים בכך ולמוכשרים לזאת.

י. זמורה
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קטע
ג־ן מאת א''ו
...ובשבתי בישיבת "מהב'ילת" הייתי עוד נער, נער קטן
-, ואת רבי כבן עשר שנימ; ישבתי על יד ה"שולחן השני"
יוחנן השמש אהבתי אז אהבה עזה מאד! לא אדע אם לקחו
ספוריו את לבי כעת; אבל אז, בהיותי נער קטן, הייתי מוכן
לתת את כל מאדי ;מחיר ספור אהד ,,מספורי רבי יוחנן

השמש".
רבי יוחנן היה אז כל נחמתי בעניי; גר הייתי בעיר
מהבילה, בעיר אשר לא היה לי כל אח ורע, כל אוהב
ומודע! מה ארכו לי אז הימים ג היום היותר "קצר" בימי
שבט נדמה לי כארר שנה תמימה! מדוע ? יען, כי חיכיתי
על הלילה! חיכיתי בכליון נפש; חיכיתי עד כי ילך המשגיח
? ? הוי, מי זה ישאלני שאלה נבערה כזו לביתו ואז — ואז
אז הלא יספר לנו רבי יוחנן השמש ספור נפלא! הוי, רבי
יוחנן, רבי יוחנן, הן כבר מת; נשמתך מרחפת זה חמש־
עשרה שנה ב"עולם הנשמות"; מאה ושמונים ירחים ישכב
גוך בבטן האדמה; אבל עוד לא שכחתיו! כן, לא שכחתיו
ולא אשכחהו לנצח! כי איך אוכל לשכת הפה שחיה את
נפשי שלש שנים רצופות במזון רוחני?! שכלכלני, הרוני

נחת וענג מלא חפנים ? !
כן, רבי יוחנן אהובי! עוד לא שכחתיך! עודני זוכר את
קומתך הממוצעה, את פניך העגולים, את זקנך הגדול וה-
שחור משחור, וזעיר שם, זעיר שם שערות לבנות נראו בו;
עודני זוכר את פאותיך הארוכות, אשר בכל ערב שבת היית
מקפלם ומסלסלם ומשליך את שפתם אחורי אזניך, עודני
זוכר את עיניך השחורות והיפות, אשר אש האהבה ללומדי
תורת אל בערה בקרבם; עודני זוכר את כל תנועות גוך עת
ספוךיך הנפלאים; עודני זוכר... עודני זוכר... . ספרת לנו
; לא שכחתי אף כמלא הכלל: את הכל, את.הכל עודני זוכר

נימה מכל תנועותיך זהליכותיך...
הן מכבר, מקדם אמרתי לעשות לך איזה ציון למזכרת
נשמתך העדינה; לזכרון פיך "הפה מפיק מרגליות"; אך
ועתה עת אנוח מעט מעצבי ורגזי, עת הוקל לי מעט, עתהה"זמן", הזמן הוא שבגד בי ועמד לשטן לי על דרכי זאת;
אקיים את הבטחתי, והנני לתת אחד אהד מספוריך המוש-
יחד ואשר ל"הומריסקה" כים את הלב, הגוף והנפש גם .
נפלאה נוכל לחשבהו בסופו, לתת את הספור לפני קוראי
ה"קוף"; למען ידעו גם הם, כי "רבי יוחנן" היה בעולם,
איכא בשוקא ?"...רבי יוחנן אשר עליו נוכל לשאול: "ככה רבי יוחנן כאלו
מרוב רגשותי אשר החלו להתרוצץ בקרבי לזכרך, רבי
יוחנן חביבי, חטאתי לקוראי היקרים ואמשוך את "הקדמתי"
יותר מדי; לכן עתה אחל לספר אה "גוף הספור" ואתה,
רבי יוחנן אהובי, שכב בשלום על משכבך, ואני אנוס הנני
להפרד ממך. ינוח גוך בקבר בשלום, ונשמתך תהי צרורה

בצרור החיים. אמן!!!
+

יום חחמישי. ויכלו הבחינות אשר בחן אותנו הר"ם כל
היום, לדעת אם נדע את אשר נלמוד; בלב שמח ועלז
יצאתי מהשולחן, כי הר"ם הללני בפני ואמר, כי ידעתי אה
הגמרא באופן היותר' טוב... אך לבי לא הלך אחרי ההלל
שהללני הר"ם; כי כל מאוויי היו כעת לפעול על לב רבי
; אך טרם הס־ יוחנן שישמיענו הלילה איזה ספור מספוריו

פקתי ללכת לבקשו, שמעתי את קולו הקורא אלי:
— פאטשעפי! פאטשעפי!

— כחץ מקשת מהדתי אליו.
— אמר אלי — אהבתיך . — נער טוב אתה, פאטשעפי!
יען, כי תדע את אשר תלמוד! ואם תבטיחני, כי כל ימיך
לא תתעצל, ללמוד, ותעשה חיל בלמודך, אספר לך בלילה

הזה ספור נפלא 1
— הא לך, רבי יוחנן, את ידי — קראתי בגיל —
תורת אל מפי!... באמונתי...ובחלקי לעולם הבא נשבעתי לך, כי כל ימי היי לא חמוש
— רב, רב לך! — שסע רבי יוחנן את דבריי — רב
לך לדבר! הן אתן בך אמון גם אם לא תשבע לי עשרת

פעמים...
— אבל, התספר לנו הלילה י...

— אספר, אספר!".
; בני הישיבה אשר לנו אז בבית הר"ם הלך כבר לביתו
המדרש* ואשר בתוכם הייתי גם אני, ישבו על יד השולחן
הארוך העומד אצל התנור; ורבי יוחנן ניגש אלינו וישב גם

הוא אצלנו ויחל לדבר את דבריו:
— שמע נא "שקצים"! נעתרתי היום לבקשת ה־
פאטשעפי אשר בקשני לספר לכם איזה "מעשה"; לכן שמעו

נא ואדבר; אך אל נא תפסיקוני באמצע...
ובבית הושלך הם; כל פה פתוה, כל אוזן נטויה לשמוע

את דברי רבי יוחנן השמש. ?
רבי יוחנן לספר — אבל ישנם אנשים הזוכרים את זאת:"הן' אם אמר לכם הלא לא תדעו את זאת — התחיל
סמוך למהבילה, כשתים, שלש פרסאות מפה, בכפר ב. גרתי
כעשרים שנה רצופות; שם היה לי בית גדול לשבת בו; אף
כי לא כהבתים הבנויים בעיר היה ביתי; הוא היה מכוסה
בתבן, חלונותיו היו קטנים מאד, קירותיו מבחוץ משוחים
בטיט, הכל כבית־כפרי; בכל זאת מצא הן בעיני מאד; לא
אדע אם מפני שהיה קנין כספי, או באמת היה בית־ טוב...
חצר גדול השתרע מאחורי הבית, על החצר היה גן שם
זרעתי מדי שגה בשנה תפותי־אדמה והיו לי לאכל כל השגה;
שתי פרות היו לי, שתי עזים, גם תרנגולות לא חסרו לי, הכל
כבבית "בעל־הבית־כפרי" פרנסתי הייתי מוצא בריוח מבית־
המרזה שהיה לי. — כה חייתי עשרים שנה בכפר ב. גדלתי
בנים ונתתים למלמדים וילכדום תורה ודרך ארץ גם יחד

ואני ששתי בפרי בטני ונהיה חיי שלוה ואשר.
; כי הפקודה יצאה אז לאסור על היהודים"אך "לכל עת" אמר מלך ירושלים; וגם לימי שבתי בכפר בא הקץ
את הישיבה בכפרים, וכל תהינותי, בקשותי ותפילותי, כל
הכסף אשר הוצאתי על זה, להשיג רשיון לשבת על מקומי,
; ואנכי כל הדברים האלה כאחד כולם עלו בתוהו ויאבדו
הייתי נאלץ לעזוב את הכפר במשך שבוע ימים; אז נדחקתי

בין המצרים; מה אעשה לביתי ? למכרהו ? מי יקנד^ מידי ן
כל גרי הכפר עניים המה. ואקח את כל מטלטלי, ואת כל
נכסי דנידי אשר היה לי ואשלחס העירה יחד עם בני הגדול;
ואת הנכסים, נכסי דלא ניידי, כולם מכרתי מעט, מעט רק
ביתי לא מכרתי; יען, כי איש לא קנה אותו מידי. ואאלץ

לעזוב את הכפר יחד עם הבית.
כי מעט, מעט כלה מעט הכסף מכיסי ואבא עד ככר־לחם;"שלש שנים חיפשתי לי איזה עסק ולא מצאתי, עד
אז זכרתי את ביתי העומד שם בכפר ואשר שנה, שנה אשלם
בעדו כסף־אתריות... מהד נשאתי את רגלי הכפרה בלילה,
לבל יראני איש, וטרפ האיר הבקר כבר היה ביתי לגל־אפר...
מאה וחמשים רו"כ קבלתי בעדו כסף־אחריות; אך גם הם
היו כלא היו, ואשאר בערום ובחסר כל; אשתי מתה מיגון,
בני הגדול נלקח לעבודת־הצבא בעזרת "ראש־הקהל" ר'
הרגיאל... ואשאר רק אני עם יעקב בני הקטן; — רע ומר •

הבטן ריקה, הקיבה תובעת מזונות ואין אף פת לחם אחד
למלאות את חסרון הבטן; אדון ה"דירה" אשר גרתי בביתו,
כבר אמר לי לא פעם ולא שתים, כי ישליכני החוצה אם
לא אשלם לו את נשיו אשד הוא נשה בי בעד חדש אחד דמי־
"...! ? אבדו עשתונותי ? אנה אפנה לעזרה דירה. אנה אלך
רבי יוחנן נאנח מרה; גם אנו אחריו. הוא הוציא תיבת־
הטבק אשר לו וישאב משם מלא־קומצו אבק־טבק ויתנהו אל

נחירי חטמו, וינפש מעט.
דממת קדש, שוררת בבית. רבי יוחנן יושב כבול עץ

על הספסל, מאברי גוו לא יראה כל נדנוד. הוא חושב...
אני ודעי, גם אנו, יושבים אצלו; נשמותינו מרחפות על
כנפי הדמיון; תחינו משתתפות בצערו של רבי יוחנן. לא
אדע אם כל רעי הרגישו את זאת; אבל אנכי הרגשתי זאת
בנפשי; הרגשתי, כי בעולם אחר הנהו, עולם שכולו טוב,

אל ולא ימצא בו אף אבק־חמד... די אי עולם שכולו 
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.ס"פרים" הח- •¥? אירי ניסן וחי־־י ד
להוציא" ירחון ספרותי. החליטו ליטו ,
ועיניו. בפער כמה חודשים "הופיע" נ־
פוצ'פ הירחון "הפרח". .(בכתב־יד, כמו-
בן). ש. ביחובםקי מעיד על הירחון הזה,
שחוברותיו הכילו 120 עמודים ושגנסין
כתב שם הרבה שירים, עלונים ומאמ־
רים (בקובץ "הצדה", 88). כדאי לציין,
שב"הפרח" "הופיע" גם המאמר הרא-
שון על גנסין: "סופרנו אנ'יג". המאמר

נכתב ע"-י ברגר.

כעבור איזה זמן חדל "הפרח" "?הו-
פיע". אך גנסין לא שקט. מת "הפרח",
יחי "הקוף"! ל"שבועון" הזה היתה כבר,
כפי שמעיד ביחובסקי, צורה ספרותית
ידועה. לחובר מספר, שבמשך ימים אח-
דים "הוציא" אנ"ג גם עתון יומי (בהק־
דמה לכתבי גנסין, 22). על אותה תקו-
פה "פרהיסטורית" נשארו לנו רק כמה
ידיעות קלושות. וצר, אני משער, שאבד

לנו הומר מאוד מאוד מעניין.
: "אודי ניפן פ ו כנשל ייז  צ גנ )
גנפין, מונוגרפיה", הוצאת "מפלט",
?דקוג, תדצ"ה). י -•

f* "למשוך בשבט סופרים התחיל מסין
עוד בהיותו בן ט"ו—ט"ז. בני הישיבה
הפוצ'פית ובני החבורה של מסין ,הוציאו'
אז בכתב יד ירחון ושבועון, ובמשך ימים

אחדים — גם עתון יומי. כל אלה ,תופיעו'
במשך ירחים אחדים ושם ,פירסם' מסין
אחדים משיריו. גם מאמר ביקורת כתב

שם וגם ,מאמרים' סתם ופיליטונים".
בר: "מבוא לכתפי א.נ. לחו (פ. 

גנפין", וורשה, תרע"ד).

דים מצעירי הישיבה ומבני "בעלי הב־* יחד עם י.ח. ברנד ועם עוד אח-
תים" הפוצ'פיים החל "להוציא לאור''
בכתב־יד ירהון "הפרח", שהופיע בדיוק
4—3 חודשים רצופים. בחוברות/"הפרח"
כתב הרבה שירים, פיליטונים, "מאמ־
דים" ומאמרי ביקורת, הנער ברנד "הד-
פים" אז ב"הפרח" בהמשכים פואימה
גדולה בשם "ר' חנינא בן תרדיון", סיפור
פאתטי בשם "מגבורי ישראל" — סי-
פור ארור מאוד בפרקים רבים. שדן בו

על עם ישראל ועל צעירים עברים ועל
הגלות ועל הגעגועים לארץ־ישראל ועל
עוד הרבה, הרבה דברים; ועל T זה
גם מאמר בשם "סופרנו אנ"ג". לומר:

אורי ניסן גנסין.
במקום "הפרח", לאהד שזה חדל להו-
פיע, התהיל גנסין מו"ל שבועון עברי -־
היה כותב אותו ב־5—4 אקזמפלרים ב-"הקוף". העורך היה הוא בעצמו והוא
כתב ידו, שהצטיין ביפיו ובנקיונו. ל־
תר ושם באו שיריו הליריים היפים."הקוף" היתד• כבד צורה ספרותית ביו*
מאמריו על שאלות היום ועוד, וגם ברגר,
שישב בבר אז בביאליסטוק והיה שם
סופר םת"ם, השתתף בו — בחלק השי־
רים ביחוד. שיריו של האחרון היו פסי־

מיים ביותר.
(ש. כ ח כפ הי: "אורי ניפן גנהיז
— חומר לתולדותיו". "הצדה", קוגץ
זכרון לא.נ. גנפין, ירושלים, תרע"ד).
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