
;13̂ ספור' אהבים" לשמואל יוםך; 11 משהו 1ל "
(ך מםיםורלהעלוטים הראשון. של ע
שי'י ע ו: נ י 1 "עגי-נית", שראה איר הרי
, הפציע ן ן־ציו 16פ ב"העימי" לש- ב
אוו לק-טפונז של אהבה מופלאה, שנת-
ינ)טה ני1 רינה בת השר אחיעזר והאו־
ט! נ! אירי ונתטוגו באהבת .וו בש-

^ץח> רטט־מםתורין וכיםו&י־נפש.
ועל אהבה מנומרת-, המוגנות פעם
נקרינת־נםש וטעם בעכרוריות היצרים
האפלים יספר ש"י עננון ב"םפורי אה־

ביט" שלו, שייחרט בטרור מיותר.
ואמנם, אי! "סיפורי ארוכים'' אלו
ט'&תלכימ במערכה סיפורית אחת, שו-
נה הוא החומר, שנרקמו בחפ הסיפי-
וים ונבר* הקצב שבהם נבתבו; והמע-
בר מזה לוה מפתיע לא מעט, כמעבר

מ"1ירת ענוגה לפדחת אפרורית.
בחלק מ,,טי£ורי אהבים'' מופיע ע;-
יון בליריקה רק־האוזן, המאסו* לתובי
ווים ובני-רזימ עריינים וענוגים מחיי
נמות, וצעיף* רומנטי פחש על הרב־
וים, ובחלק אחר — הוא ריאליםט־
םטיריקו), בתיאורו הוי אקטואליים

ניית־.
ואף על פי שהאמן הכתיר את כל
אותם הסיפורים, הרחוקימ זה מות
בתכלית, בכותרת אחת והסמיכם זה
יוה במקום — אין אנו משתפים עצמנו
יי^עת קריאתם למערך-לב אתר, וכדאי
ונעים לקרוא אותם תוך ריות-זמן ידוע,
להבדיל בין שירת לפרווה, ביו קודש

- ל־,־;
יפור הענוג .והכובש ביותר ב"םי־ - - ?

פור- אהבים" הוא נלי טפק ,,בדמי
י^יה", מותשת בו השפעת הכתיבה
הםק:דינבית־אשכנזית, השפעה שאינה
פוגמת כשלימות ובעצטיות אלא מגוונ־
ר.ה. אמצעי הביטוי הדקים של האמן,
השקיפות והפשטות, שמתלבשות בה!

הוויות עמוקות רוקא, ההרצאה ה^פית,
שזעות בה נימות ליריות דקות — כל
אלו ישוו ל"ברטי ימיה" נועמ והו
שובי־נפש. לשבץ במחרוזת טלים עב־
ריות שקטות וצנועות נפתולי-נפש גרו־
לים. הפיכות וזעזועים בדרך שעברו ע*
לאה, תרן"ת בתה ועקביה מול, ולספר
על בל זה בתום ובקצב שקול, בלי טפל-
ניבימ גועשים, בלי כל התפוצצות מי-
לולית .— יהדי יש בות משום אמנות
טב-יגרח ומסוערת, מרוח־שליטה אריר

על צבע וקול.
? .ואולם ;ם ירקמה הסיפורית גופה,
בנסיבות החיים, שעם כל הרומנטיות
החיננית הנסוכה עליהם — הרי זוהי
מציאות, ואף רבע לא יעלה על לבנו

להטיל בה שמץ חשד,
כשאנו פותחים בקריאת הסיפור, נצ־
מר לדמותה של לאה התולה, המבשמח
בקםטי־טות לבנים וזבים את כל אשי
6ביכה. כמה אצילות, במה פיוס שמע־
נר־לחיים שופעת אשת זו. וקידם שיי-
דע לנו מור חייה, אהבתה הטרגית
למזל — כבר יורגשו בה ריפרו&י עצב
אנושי עמוק של נשמה יפה חכה הש-
בויה במאפר־הםביבח. ועל רקע הטו?,
המתדפק בחשאי על פתחי .נשטח זו,
ייבלט ביותר אסוךההיים; ורק אנשים
מוכי־עוורון, הרואים בל . ימיהם רק
את הקליפות של החזיונות והעלילות
ולתוך לא יגיעו, בדוגמת הורי לאה, לא
יבלו לראות את אשר ראה ראייה חוד-
רת, ראיית אוהב, עקב־ה מול. ואמנם,
הוא אמר לפקוח את עיני אביה ואמי
לו: ,,הה, אדוני, מחלה אחרת י בלב
בתר, שכל טעינות הרפואה לא ירפאוה,
ואנכי אמרתי רפא ארפאנה, ואתה הר־
חקתני בזרוע". טול ידע את סוד הרי־
?י והיא באהבה, אבל על אראלי-אהב-

תו גברו מצוקי־ חשבו; פעוט. ואולם

0ה ש?א ניתן לו לתקן בריפוי של לאה
ארובתו — ניתן לו בתרצה בתה. כתר
האהבה של מזל ללאה התטלש בעפר,
הועם זהרו, אבל לא התנפץ. י ואתרי. גל-
גולי ימים לסבלות ומצוקות, לענות־
נפש אלמת, הנושאת בדומיה את זר־
הקוצים — חור וניתן בראש תרצה,
בתה של לאת. אמנםר השטנים ברמות
הבחוד העשיר לגת* ושליחו השרב!
נוטסקינד התאבקו נמ הפעם וארג־
לנפשה של תרצה, אולם מות האם נע־
שה לה כצו־החיים, ונר האהבה שהוד-
לק על ראש לאה להורידה שחת —

האיר בנתיבות־תקוטה לתרצה בתה.
בך מפציע האמן קרנים קרנים והיו
לרקמה 1ורנת, יציף צליל ענוג ורק
למשנהו והיו למנגינה נוגח וערבה, מנ־

גינת המות והאהבה.

- יעשה מעשים, יתנועע, ידבר, יאכל ויש*
הה — אי) כל זה אל* קדומה, למראית
. שורש הויתו — בטות. ולא עין, . בי
יפלא, כי גפ ,,ח1פת הדודים" ש־ו נק־ י
בעת בבית־הקברות עם הנערה המתה
צלח, !ו שהיה בא לחנות אחותה ומביט

אל חץ הזהב שבשערותיה השחורות.
יוחנן, צלה, דמויות היעךלת המתות
היוצאות במחולות וכל רחשי בית-
הקברות, — בבמה חיות.כובשה יסופר
עליהם, כיצר יורע ד,א0; למתיי? את
הנבול בין המציאות והאגדה ולתקוע
איתני לתוך האגדה יאל מציאו-ת ממש,
וגם האהבה המתגלית באן בריפרופים
בלתי־נתפסיפ, במשק כנפימ נעלמות—

אןי היא צמחה על משואות החיים...
ואולם ענני! האמן, יחיודע לשזור רק־
מת־פלאים זו שלי אהבת לאה־תרצה־מול
או אהבת יוחנן-צלה — לצי: לפעמים
כ!* רגל גם על אדמת היצרים האנושיים
האפלים- ה־א תיאר ב"עיבדיה :על־
מים" את כל ה"באישים" שבתאות"
בשרים (שייני סריל)< את המשחק. >7זל
שבאהבת ב"גבעת החול" (חמדה, שמאי,
יעל חיות), את התככים, הנרגנות וחנצ־
חנות הנבובה עד ברי דו'קרב שבאין*
בד, ב"בגערינו ובזקנינו" (אברשנקיל,

וילבי. זילברמן רבו').
אפ0 הצל והכתמים, הםמרא א7/רא.
שבאהבה — נבלעת בחי־יצים ונםד־ק־ס
של ההיית האנושית. אין אהבה זו
שלטת נכות ראשון בחיים, א־;. שליטי
תה גלוייה וגם ללב הקורא לא יתטשף
צלה. ואילי האיר ש,,ברטי י2־1:-" יהא,"
בחופת דודים" — יתמזגו בםימ" פל ש"
פונית פיוטית רקת־צלילים, המלווה את

הקורא ימים רבים רבים...

נתן גריננל'אט

ואותה מנגינת מופלאה, רות־םודות
שלא מבאן, מננינת־אהבה, בחיק המות—
הוטה נם בסיפור האחרון שב"בםיטורי
אהבים'' "חופת־רודים". רחשי החיים
והדי המציאות בכאן רפו לעומת "ברמי
ימיה"1 ומעולפים הרברי צעיף מיסטי,
אולם את בות־־הרמיון, הפיוט, ההצצה
למאחורי הקלעים, ההקשבה לחדים דחו-
קים—כל זה נאה ועלה בםפו'ר וה. נת-
רומם מסך הפרוש על פנת"אימים ויני-
עו צללי אנשים, דמויות העומדות על
גבול המציאו-ת והאגדה. והאגדה תרח

את רגלי המציאות, החיים והמתים
ייצמדו למעגל, ויש שהמתים נעשים
בכוה הכשפים של האמן חיוניים יותי־
מהחיים. ואותו יוחנן שגמר המתים,
,,נם מת איננו והיה לא יחיה", ?והי
מעי! הייה מופלאה שנדמו בה הדי
החיים ונתמזגה עם ,,דמטת .הנצחים".
ואח על פי שיצא פעם ל"שדה החיים/

ק 3 ט צ ? ר ת ו ו ח ה
א.

יש טוענים; יצירה מעולו; אינה זקו-
קה לםימנ־ היכר, לחוק שעל פיו תפורש
^הותה. והם מוסיפים: אי! חוק כללי ;
>ש חילוקי טעמים והבדלי דעות בראיית
טיבה של יצירה; אי1 כוח מכריע בין
מפולגים, שיקבע דעתו כמוחלטת; טעב
טעם והכרעתו. ודרכם שהם מסתייעים
נטעמי דורות: הרי יוצרים שבני דורם
חשבום ענקים נ&תל? רורם שחה קו-
מתם, נצטמקה; והרי גם היפוכו ש,ל
דבר: יוצרים - גדולים, שבגי זמנם לא
ראום כל עיקר ולא הרגישו בגדולתם עלו

5'8י־$ור קומתם הטבעית לאחד מותם.
הגיעה השעה לגורן־ סברה 11, להו-
כיח ליקויה. אין היצירה נג^ית לבל עין,
אלא לעין אמונת־ההסתכלות בלבד. לא
שדה מוטקך היא היצירה, שכל הרוצה לע-
היחיד המבחין, רשות נוד בר. עובר, א^א
לראייתו אינה משוטטת יאלא חוקרת. רק
עינו שלו יפה לראית היצירה, עי! אחרת
ת כרואה. שב4 חוקים ליצירה, דט י ט
"יקים ולימוד הט צריכים. כדרך לימוד
חיקי ר&ואה, חוקי מש&ט. ־קורא ספי
צריך שיטרח על השכלת הקריאה, כשם

^ אומן טורח על אומנותו.
יצירת ש"י ע ג נ ו ן, ביצירותיהם של
ייצרי א0ת בספרות העולם, בופה את
הקורא ן&יהא לומר תוקח\ יחפש את

הפרינציפ שבה, — כי בלעדיהם אין
לי הבנה בה.

ב.
אי1 יצירת ספרותית אמתית אלא משנה
פילוסופית. כשם שהפילוטו&יה ש,-א?ת
למחות החיים, ?טהות העולם, ושואלת

היא באמצעות. המדעים השונים, בך

נם הספרות. נמצאת הספרות אחות ל&י־

ליסופיח. יש סופרים ששאלות יסור עו־

$ יסוד הבריאה- מבצבצות מתיך יצי־

ייתיהס ש^א טךעתמ, ויש ששאלות א5י

תט להם אלטנט ספרותי גלוי, בשמש,
בהר, כעץ, כצפור, וכשמהות־אדם-ומכ-

אוביו,
חוק ליצירה הספרותית — תצלוטם
הנאמן של החיים. וראי, אי! הכוונה
לצילום תנועת החיים, ל&ימני החיים
החיצוניים, לעלילותיחם, אלא לצילום
היי-הנצת שבתנועה. צילום עמוק, חודר
משוכלל — המגלה את הפנים שבפנים־
החיים. בדרך כלי רנטגן, כפרינציפ שלו.
הרואה באבן הנופלת מן הגג ומוחצת
ראשו של ארם אינו מהרהר כרי ראי-יה
בחוק־הנםילהי אולם. המתבונן באותה
אין נו&ל-ת מהרהר בחוק< יודע בו ואם
הוגה הוא — הוא גם רואה אותו ואם
הוזה הוא — הוא גם מראה אותי,/ הוא
רואה אותו ומראה אותו במשולב בחו-
חרים, שהם למעלה. טראיית־יום' קים א
יום. הראייה למ^לה טוו, ההסתכלות
למעלה מזו — אתה למד אותה גם בספ-
ת היא, ל ו מע רות היפה. ספרות וו, אם 
אי! היא יבולה לתאר חיים כרבך
טםויים, אלא כחלק קט! מתוך הכלל
הכביר, שהאדם מחפש דרך למצוא את
יסודותיו. אי! דבר מושלם, מופרד, אלא
הוא בתוך הכלל הגדול, חלק ממהותו,
בשם שאי; טיפת מים עולם בפני עצמו
אלא מהותה היא כמהות ־המים
שבאוקינוס הנרול. מסגולתה של יצירה
בספרות שהיא -מגלמת בתיבת תיקו* כל
עצם על כל ממריו: היא חייבת להיות
רבת צדדים ככל עצם שבחיים. לדוגמה,
הצבע הירוק. לכאורה טהו-תו אינה אלא
בצבעו. אך לאמתו של דבר, מהותו נם
שטת, כקרקע, מהותו נם משקל. כברזל.

נו!, ביצירותיהם ענ יצירתו של ש"י 
של היוצרים הגדולים בספרות העולם,
מגלמת בעצם את כל צדדיו. הגיבורים
שביצירותיו קבועים בתוך האתמוםפי־
דה ישל כל ברוד: הארץ ישעע ראשיהם

נושבת רות כל עולמית (אם בי סגנון
חייהם הוא מיוחד במינו, סגנון חיי יש־
ראל ומסירתם). ראשית החיים היא ל&ני
התיאור שבסיפור ואחריתם לאחר התי-
אור ; הם ק.טע של העולם. ואח על פי
שעגנון גוהג להתחיל םי&וריו מהתחלתם,
י־לםפר תולדות הגיבורים ומסיימם (שלא
בספרות. המודרנית), אי! ההתחלה והסוף
אלא קטעים מטה שהיה ומטה שיהיה.
,,תם מעשת הירשל ומעשה מינה, אבק
מעשי בלומה לא תמו" (סי&ור פשוט).
וביחור הסיום: ,,תם ולא נשלם"

("הנידח"),
ג,

נבאר: חוק כיצירה בספרות —
ם, הם נת- י ל ע פ נ החיים המתוארים 
פסים במהלכם, בתנועתם הטינעת על
ר י פ ס כ ש ירי כוח מניע. גיבורי 
והעלילות המתוארות במחזותיו נתינים
לכוחות עליונים שילטים, תאמר: גורלה
של נפש אתת או אחרת נובע ממחיתת
היא (רצונה, אפיה), אבל לא תובל לומר,
כי גורלה גם מוכרע טמנה. הוא מוכרע
מכוחות שמחוצה לה. אילולא כוחות
אלו לא היתח טרגדיה לא בעולם ולא
ביצירותיו של שבס&יר. כוחות אלה
שולטים באדם להרע עמו או להיטיב
י יד כופים עטו. גם ביצירותיו של ט ו ל
כוחות אלה רצונם על החיים, אילולא
משחק הכוחות, הלועג לאדם ומעמידו
נלעג, לא היינו צוחקים לקוטיות של
החיים, אפילו דון קישוט, הידוע כלוחם
יותר מרי. כלוחם ?-לא צורך, זה האיש
הפעיל, אינו אלא נפעל. מום שבו
לראות רוב אויבים, הוא שדוחפו כקיטור,
י. האין ק ס טב י ו ט ס ו ר ואילו  לפעולה.
? ומה רםקולניקוב, גיבוריו נפעלים
קרמזובים, האידיוט, אדונים הם לעצ-
מם ? נ&עלים הם — כלי שימוש בידי
הכוחות הטפעיליגו, כל. שב! — גיבורי

? פ ק ה ; חם כולמ קבועים בתוך המם-

;רת של השולט העליון. הכוח החיצוני"
העליון, הוא פרינציפ ביצירותיו (,,הטש־
£ט", ,,פםק הדין", "הגלגול", "אמן
הרעב", "מושבת העונשין'', "יוופינת

הזמרת" ו־ברומה).
אם ביצירותיהם של אלו שהזכרנו
ושל אתרים אפשר לגלות את החוק הוה
לאחר הסתכלות ממושכת, לאחר חקירת
יסודית, הרי קל לגלותו ביצירותיו של
: סננו! יצירתו — סגנון היהדות עגנון
- ג ש ה ה המסורתית והבית המפעיל — 
ה (ההשגחה העליונה נ ו י ל ע ה חה 
באליםנט ספרותי, כפילוסופיה חיים של
גיבורי הסיפורים <לא כפריגצייפ פרטי
של המחבר). קל לגלית את ההוק של
הכוח העליון השולט ב-יצירותיו, כי
נושאי סיפוריו ר,ם הרוח העממית, על
השקפתה חפילו&ו&ית, המדברת על נ,ירל,
על מזל. אר ל-פעטים מתגלה הרוח בט־
ת ו עט מ םורת, במוגמר. והרי דוגמאות 

; לדרכי גילויו של הכוח העליון
: ,,אנ$ ה נ ו י העל ה  ח ג ש ה ה א) 
עדיי! לא הגיעה שעתו של רבי יודיל
שיתוור כרי שתתמלא פקודתו של הרב
הקדוש מאפטא בשלימיתה, שציוה אותו
שיםע עד שימצא שידוך הגי! כיון
שבקש לה&קיע עצמו משליחו-תו ולחזור
לביתו הפך נטע את םוסיו לאחוריהם,
לא יצאה שעה קלה ער שהכיר שאינם
חתרים לזבורוב אטד לו רבי
יוריל בוא יראה שכל הפינות שא-ז־מ
פונה לטובתו הן. הרי שהפכת את
סוסיך כדי שנחזור ליבראד כיו! שהפכת
את הסוסים נמצאנו עומרים כלפי פוטר
דין. למה, כדי שלא נפקיע את עצמנו
מפקודתו של רבינו הקרוש מאפטא,
ומאחר שהלכו הסוסים לבאן משמע
שאנו צייבים לילך לכאן" (,,הבנםת
כלה" א', עמ' רנ"א־ג).. ,וט1 השמים



הסכימו עמהם, כדי שתתקיים הבטחתו
של היב הקדוש מאפטא שהבטיח לו
לרבי 'יודיל ששמי יתברך יזמין לו שידוך
הגון" (עט' רפ"א). "עכשיו הכיר רבי
יודיל שאין . ריבוד לבטלה. הכל צפוי
טךאש, מוסיף לחיות מוסיף לראותי' (ספר
שני, ענזי, ?'). "וראי גזירת ההנהגה היא
אחרים כחיותנו וצרביני יהיו חבויים ב
̂יי ("והיה העקוב ואם ־.זירה היא י נק-ב
למישור", עמי צ"ט). ולא בלבד יהודים
יראי שמים מאמינים בהשגחה עליונה,
בכוח המנהיג המפעיל עולם, אלא אף
נכרי. -־טורד, סמוך לתליה, מקבל את

ההשקפה הזאת ("ביער ובעיר").
של נ ו ר ל: "אמר לו נטע ו  ח ו כ ב) 
לרבי יודיל כשהיו יושבים 'פניהם על
העגלה דבי יודיל מעשה מיכל אינו יפה
בעיני- למה. לפי שארם חייב לשמוח
במה שמוכן לו ובל המשנה ידו על
התחתונה. אם נעל עגלה אתה משיך
את םיםיך ואם חםיד אתה תתחסד ואם
?שמש אתה קרא לעבודת הבורא, שבש־
?עת לידתו של ארם סזלו נולד עמו"

("הכנסת בלה", עט' ר"מ).

צעד ועל בל שעל אורבים פגעיט מכב-
לים. ה&געים הם על הרוב בארם, :?
. שהגנתי על בעצטו. ועגנו! שהוא מגן,
המדוכא בהברה, בחיים, כאילי דרך
אגב, חננה עדינה, עיקר נושאו הטרנדיח
האנישית שאין בירי ארם לתקנה (אם
ד נאמר -. ו ר ב להעזר בהגדרה של מכס 
נושאו א־נו האסון הכלת־־אציל, עיקר ל
ישיש לו הסרה, אלא האסון האציל שאין
לו הסרה בכוח האדם). כלומר ענינו
חישוף הנוחות הפועלים, גילוי הכוחות
העליון השולט בעולם, המנהיג להרע עם

איש ולהימיב 9מו.

.־טכיון שעגנון רואה את הכוח העליון.
הפיעל, רואה אותו -הברח ובדעת,
מראה הוא את הכוח י הפועל י כשני
צדדיו. מבא! שני חלקים ליצירתי של
ע;נון. באחד הוא. מתאר זכותו של אדם
זבאחי אסונו., אבדתו. במהותם אין
הבדל בי! רבי יודיל יבין רבי חנניה
מכאן ובי; די מנשה חיים מכאן, כשם
שאי! הבדל ביניהם ובי; בךאורי יהירשל
ובלומה. כמנשה חיים כן בלומה וכן
בן-אירי לא שיחק להם מזלם. הט נשארו
. ורבי יודיל הצליח? לא, ר' ים נ ו י ע
זרח תרנגול הצליח, כשם שתחתולה

לםונקה -הצליחה. אף ר'- יודיל היו"]

בכתב המלצה יכול היה להיכשל כמ;^ד
היים- היוצא בכתב המלצה. םאוךע^

יוצר הטאורעות החיים. הם שינים, אךי
אחד הוא.

ובישום בך משלב עננון ה,-יאלי0טז

י הנסים בתוך המציאות כאי?י הדק את

; א0 הכוח היו גם הם מציאותליום־יום

העליון, שהוא למעלה מהשגתו של אךם
מנהיג- ופועל, הרי אפש־ שי6על פעולות
הנראות בעיני אדם כבלתי טיעיוח,
ובעצם: מה ענין בלתי טבעי אתה
מוצא בהצלת חיי יהודים על ידי החתו-
לת למינקת ? יש אמנם עוד סיבה לשי-

לוב הנם בריאליזם: תוכן -־צירה —

תיאור החיים היהודים המסורתיים,
השלמים באמונתם בכל יכיל, ואין עג"ן
אלא מספר את הרוח הזאת, את שלמות

אמונתם.
ה.

ושוב, דעתי שהונח פתח לחולקים;
אם אני מתאדים את- המאורעות מחוך
חוק פועל, וסופגו־ מפעילים את החוק
כרצוננו, וכדי למנוע טרגדיה אנו שולחים
תרנגול, חתילה, והם מצילים ובדי להביא
טרגדיה אנו כותבים מכתב. חטלצת

והוא מכשיל — מה גדולה כאן ?
הדין עם החולקים, אלא שחובר.
להוסיף: האט) הגדול, אמן היצירה, יוצר
בראשיתה של היצירה את השליח הטוב,
או את השליח חרע, העתיד לפעול
כסופה- השליח חי, הוא מזומן לתפ-
קידו מךאשיתו. כשם שהאיל שהציל את
? ומזומן מששת ימי ־צחק מובן היד. .
כראשית כך מוכן היה ר' זרח התרנגול
טראשת הסיפור "הכנסת כלח", שהוא
$ת רבי יודיל, וסי ששם ל; למש- •ציל י
חקי הפרנס הגדול בתחולתו ל־םונקה
- רואה ב-עליל, שהחתולה ותמה על כך,
. להוש־ע, ואילו מי שאינו נוצרה כדי
אמן, מזייף הוא, ואין ביצירתו חוק,

. אלא מקריות.
עננון. הוכיח לנו ביצירתו שאין מק-
ריות..המקריות אינה אלא על גבי השטח,
הא מדומה. עינינו קצרות דאי, רואות
בחוק מקריאת. ובנקודה גדולה זו אח
הוא עננו) ליוצרים- הגדולים שבספרות
העולם- אומר: צורח כתיבתו ונושאי־
םי&וריו הט סגנון, שי'*] לו תילופיט.
הנה ב"םי&ור פשוט'' לא שייר האמ;
אלא וילון דק מסגנון כתיבתו מקורבו.
ההכרח הוא בעיקרי במהית המבוססת
על חוקיות שביצירה. החוקיות הזאת

אינה משתנה. היא עומדת לעולם.
שונא קווי

י ת ר כ ח ד  מ ע מ ל  ש ו  ח ו כ ג) 
(הזרים, יחוס יכו') שולטים כגזירה.
,,איז אדם משתנה על ירי עצמו, רשות
אחרים עלינו והם עושים עמנו
ברצונם. נוהג אתה כדרכך ועושה בת־
מול־שלשום. פתאום אין מרוצים מטך.
מה :רם לכך, והלא־ לא עשית היום מה
שלא עשית כל הימים, אלא האטת כך
ת ו ש ר היא, אי; אדם נידון לפי מעש-ו. 
י ו" ("סיפור פשוט", י ל ע ם  י ר ח א

עטי קס"ב).
לאמיתו של דבר אי! צורך להביא
פיםקאות בפי גיבוריו של עגנו! המבלי־
־ ר ו א מ ה טות בפירוש השקפה זו. כל 
ע 1 ת שביצירותיו מבוססים על כיח
?עליון פועל. מבחינה זאת הסיפורים
"ענינותי/ "והיה העקוב למישורי", "הכ-
נסת כלה", "סיפור פשוט", ,,שלש אח-
ביער ובעיר" ורבים אחרים, " 

יות",
כ נ ו ש א א ח ד.

ד,
ידעתי שהונח למקטרגים מקום י לקט-
רג : הנפעלים הפסיכולוגיה מונה אותם
בין רפויי־אופי. הם נפעלים כי אין
בכוחם לעמוד לפני הכוחות השולטים.
הם משתעבדים ומצייתים לחזקים מהם.
הדברים האלה היו יפים, אילו לא שלט
בעולם אלא האדם בלבד. באמת, טרגדיה
השיעכוד האנושי אינה אלא, חלק זעיר
מן הטרגדיה הגדולה שבחיים. על כל

**""•-. בברך נדול ונאה בן שלש :סאוו,י
י זק-שים עטורים יצא ספרו של מ1;־כי
9נחם קפל! "ערבי היד'דזת יהתחדשיתמ
בגילוי החיוניות שבאמונה הישראלית־',
שתורגם מאנגלית (בהשתתפות המחבר)
בירי אברהם דגלםון- בהקדמה מספד
המחבר על געגועיו לארץ ישראל בראו-
תי עולים א-ליח "זה בכיסו וזה בכוחו,
.?זח להשביע ממוני כתעשיה, במסחר
איי בחקלאית, וזח לתת את כוח בחר;תו
•לבנות בתים, לנטוע שדות, וליבש בי־
צל ת.־ והייתי בוכה ל-גורלי 'גל שאי! בידי
לתרום לבנין ארצנו לא את האמצעים
להגדיל את קר! הונה ולא את היזמה
?וכושר ההסתגלות ליגיע כפיים. לסוףו
עלה על דעתי לצאת למרחב המחשבה
ילי אטצאי שם דביר־םה..הראוי יבאטרי, א
לפחות 5בדי! הבית, בית תרבות הרוח;
הוא הבית אשר סערות הזמן הרעישוהו
-מן המסד עד הטפחות עד כי הפרוץ
מרובה בו על העומד. רעיון זה הניעני
לח3ר ספר לבעיית חדת,. אשר לא ישא
פנים לא למסורת ולא לחדשנית ויהלה
;זקו-ק רק לתביעות עתידו של עמני יגי־
דיל!' ברות המשך מתוך השתלשלות

חדרנית ומכוונת. למקרה זו אםפתי את
- והרצאותי על היהדית, רשימות נאומל
שערכתי בחמש עשר,? השנים האחרונות
ושלא נכללו- בספרי האנגלי "היהדית
בחינת חרבות", חיברתי *4ותם לטםבת
מלוכדת — — הניתנת בזה בעברית.
__ — .החרדים הקיצוניים מכחישים
מציאות בדקים כבנין המסורת, עד
כלתי ראית בן אף סדק- לדעתם, יובל,
איפוא, הבטן לעטוד אית! בפני כל
רו.חות הזמן, בלי שהתמוטט בו אף
לבינה אחת; הם בודאי יתרעמו עלי
ויראו בתרומתי זו פגיעה בקורש. ומצד
אחר, המחדשים כבר העתיקי את משכך-
רוחם לבנינים חדשים הנבנים על יסו-
ילגלנו דית אתיאיסטיים. הם, כודאי, .
, שוא לבני! שלדעתם בבר על טרחיתי
נתערער כולו. ברם, מובטחני, כי רובו
הגדו-ל של עמני בארץ הרחוקים משתי
הכתות הקיצוניות האלה' עודם מחזיקים
בח־ בנושנות, אלא שמתחשבים. קם נם
העבר דשות ומבקשים לטזג את דרישות.
להם . בדעות החווה- סינתיזה כזו היא
משאת נפש ונכינים הם להתייחם בכובד
ר8ש לכל נםית רציני בביתן' זה. לקו-

ראים כאלה נועד ס&רי זה, ?",
לאחר התקדמו! (הסבר. חרש למוש;
האלתית בדת ישראל) באים תשעה פר-
קים (אלהיט בחינת תפוח המוליך אל
; אלהיט בחינת חכות המוליך הגאולה
אל תחיה חברתית; אלהיק. בחינת הכוח
; המוליך את תחיחו המוסרית של האדט
גילוי האלחים בטבע ובהיסטוריה; -אלו־
הים בחינת הכוח המוליך אל השוחפ־
נות; אלהיט בחינת שכינה; אלהים
בחינת הכוח המוליך אל החירות;
אלהיט בהינת "הכוח זולתנו — המוליך
אל הצדק"; דת ישראל כאמצעי לקיום
; ב-םןף הספר ~^- הערות ומראי האומה)
מקומות. הכתובת: ראובן מם, ירושליט,

ת. ד. 990.
— יצאה חוברת. חדשה של הרבעון
'לחקר תולדות ישראל "ציון" (שנה נ',
בן ציו! ספר ד') בעריכת יצח? בער ו
דינבוהג ובת מחקרים וטאמריט של
-יצחק בער (ההיסטוריה החברתית

והדתית של היהודים — הערות ל&פרו
-אלו! (עמדת-הפ- של שלום בארון), ג.
רושים כלפי שלטו! רומי ובית תורדום),
י. ברסלבםקי {הרעש ? וכריתת הירדן

ב'טנת 1546); עמנואל ? רינגלבלום
(שמואל זביטקובר — עסקן ציבורי־נל־
כלי בפולין בימי חלוקתה), הערות 'גול
א. ביקרמן (על הסנהדרין), ב. דינבורנ
(על עדות ודיון בביקורת טדעית אחת
— בענין בקורת בנימין מייזלר על ספרי
של ב־ דינבורג "ישראל בארצו''). הב־

תובת: ירושלים, ת. ד. 1062.
— בחצי־שנחון הגרמני "ויויצ^ רעווי"
') ניתן מך.ור לספרות ובו מאמ- .ב (הובי
רים של קרל שווארץ (האשד, במלאכת
מחשבת), מרים י ט? . (הי;"; העברי),
ארגםט מכנר (הצצה מעבר לגרר־הגן),
ביקורו! (על "תולדות חקו&ת התלמוד"
. עברית) לנ. גלאצר ובתב העת למוסיקה
ע0ום בן־דוד (פך, מדברת ירושליט —

. י)< .הערכת השעה העברית בידיו הא''

ה ע ר ה: י מקוצר המצע לא ניתן בזה
כל שנועד ליובלו של ש"י עננו! י<ונא

גכל הקיוב.

: ב. כ צ נ ל ם ו 1 ^ . העירך האחראי:

ת ו נ מ א ב ו  . ת ו ר פ ס ב

בית המדרש הישן
יובלו של 'ט"י ע ; נ ו! דוג הוא קקה?
העברים כאשד הם שם, אללם במקהלת־
החוגגים מוצנעת כנעימה מיוחדת, דני־
שה ואינטימית, שמחתנו המיוחדת,
שמחתם של בני עירו, הקהילה בוצ'ץ.
השמחה הזי היא כבת־זיוה 'ט1? החיבה,
שטשודר־העיר חזו - חיבבה בספריו.

- שמחת העיי בבנה ושמחים בניה.
ועל ראש שמחת העיר אעלה את זכי
בית המדרש הישן. וביחיד את אוצר
הגדול שבו. אוצר זה מיוחד - הספרים
במינו חיה, אם בכמית ואם באיכית,
נמצאו בי לא בלבד ירכי בבלי וירו-
שלמי בהוצאית שונות, לא בלבד ספרי
מדרש ופירוש והלכה, אלא נם ספרי
פילוםופיא מתקיפת מפרד, ספרי
דקדוק, הכינה והנדסה, לא חסרו םפיי
מלים כערוך השלם ואפילו "מגלה טמי־
ר־ן" לפדל כ־צאת וגם נתבי יד ישנים.
כית המדרש הקז-זם הזה נמ^־א מצד
הכניסה לבית הכנסת הגדול, בנין מפו-
אר שנבנה לגני מאתים וחמש שנים
על ידי אדריכלים מאיטליה, שחנרף
15טוצקי הזמינם לבנות כלטרו הגבוה

והנהדר ובני את שני הבנינים.
בית מדרש זה כמבצרם וכדכירם של
- שמרו בו המתנגדים שבעיר היה. אלד,
בדייקנית ובשמינית מנהגם ונוסחם —
היו מתפללים עם הנץ־החמה, מי&ידים
על דקדוקם של דגש קל ודגש הזק. לפני
ארבעים שנה ידועה היתה המסורה על
שלושה עמודן־חתווך של המתפללים
זות, כלומר, שלשת וסימנם עשיר יענה ע
הזקנים רי אשר, די יענה מלמד ודי
אייזיק, ששקדי ביותר על קריאת שמע
בזמנה ישאר כל- מנהגי האשכנזים לפי
המסורה והשולח! ערוך. בחיה עימדת
לפני דמיתו של הגבאי הנוח לכעוס

רי י;קף שדרכו היה לסקור רשיטיה
כתי מסחר. הספרים בעולם וב-חיד בית
המסחר הנודע של רי אהר! פויסט
בקראקא וככל שמצא מפר ישן שאינו
עוד בבית הגנזים של בית המדרש היה
קופץ עליו לקנותו ואינו עומד על

המלוח-

ומי נבנם ויוצא בבית המדרש הישן
והוא מתנאח לאורם של הספרים שבו
ואין לך כל סכר וסיפר שאי! הוא לו
כידיד ודע ? חוה אומר הנער שמואל
יוסף טשאטשקים, שאין לך אוהב ספרים
כמותו. זבזכית אהבתו ן;ח לכבוד נדול
— הנבאי גמר בלבו להעמיד את אוצר
הספרים על סידורו, ספד וספר לפי תכני
ו^פנו ועדנו, ולהדביק על גבו פתק
עשניני יהא נ־כר בסקירה ראשונה ולא
מצא יאה לדבי נכב-ד ונאה זה אלא
בחוד .וטיב הוא הנער שמואל <ו0יף ב,
שתים עשרה והוא נם עשת המלאכה

בתכלית הבקיאות והשליטית.
כ1, בית המדרש היש! ואוצר ספריו
הוא. שפירנס־ רוח הנער ואישש יסודותיו-
אוצר זה התפרנסו הימנו ? כמה ובמה
נודעים שהעיר התפארה בהם ואמנה את
הסופר איצי פרנהוף בעל ,,ס0רי שע-
שועים" וביחוד דוד. צבי מילר חכם
מפואר, נךול בלשונות קדם וביחוד
שביחוף בךמשפחתו . הוא־הוא חתן
היובל שמואל יוסף טשיאטשקיס, הוא

הנודע לשם. ולתהילה ש"י עגנון.

בשעה 1ו' בשהמוני־מעריציי וחושבי
שמו -בארצנו וב-נלויות .שמחים ביובלו
ודאי גם . ומשנת שמהה בלב עירו ובניה
כתלי בתי מדרשות שבה מנטפים אורה.
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