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- מאת מ. אונגרפלד -0ן "המציאות האחות" לאהרן צייטליז
: �כשרונו בכמה מקצועות בספרותנו אהרן צייטלין הראה את כוח
כפובליציסט חריף, כמבקר שנון, כמסאי מעמיק, כמספר'

כמחזאי, כמתרגם וכעורך (ובשתי הלשונות, בעברית ובאידית), אבל
עיקר זכותו וכיבושיו והישגיו, הם בשירה. בבית אבא, הסופר, החסיד
והמקובל, ר' הלל צייטלין, ספג מילדותו עולם הרזין והמיסתורין של
הקבלה ויצר לעצמו לעומת עולם ההושים והמציאות, עולם שני
שמעבר למציאות, שבו לא העצמים הם העיקר, אלא הדמויות שלהם,
שלא המראות הם גילויו, אלא האידיאות הגלומות או החבויות בהם.
מעין תורה ניאו אפלטונית, בלבוש הקבלה, שבאמצעות אותותיה
ומופתיה, רמזיה וסמליה, הוא תוסס את העולם. כי צייטלין הוא
מהםמלנים המובהקים בין משוררי דודנו, שאינו גורם את האמנות
�הנסיונית ואינו מקבל דברים כצלם דמותם וכהווייתם. כי הממשית
לדעתו מתרחשות מאחורי צורת המוחש הקבועה, צורות אחרות,

צורות על צורות וצלמי הופעה על צלמי הופעה.

החידוש הראשון בתפיסה סמלנות
זו, הוא בשיטת הגלגוליות, שכל עצם ן
ותופעה נהפכים לשורה שלמה של
תופעות או עצמים. והחידוש השני
, שהוא משורר והעיקר בשירתו של צ.
סמלני מודרני, אלא שמערכות סמליו
הצובות מגנזי הקבלה והוא מתגלה
� �מקובל, הרואה ב בשיריו כמשורר
גגלה רק בבואות ולבושים לנסתר
וחותר למהות הסוד והנצח ותפארת
, שמעבר למציאות. ויש עוד עולם
מקור אחד שממנו יונקת שירתו של
צ.: "העממיות החסידית של היהדות
את הש- הפולנית וצדיקיה, השואבים
ראתם מהםמבוליות שבספרות הקב-
לה• אישיות יוצרת, רחבת השכלה
כללית ועברית, היונקת מן השיתין
של מקורות ישראל ותנובת העמים,
התגלתה לנו בכינוס הראשון לשיריו
 "שירים ופואימות"

העבריים בשם
מדוריו, (מוסד ביאליק) שבשמוגת
רוחשים סמלים ודמיונות ומתרקמת
שירה מסתורית, הקורעת חלונות
ו"צוהרים", אל העולם הנישא שמעבר
וממעט לחולין, לעולם שכולו טוב,
כולה קדושה. ויש כאן גס צרור
שירים ארצישראליים, שירי ציפייה
וערגה וכיסופים לירושלים של מעלה.

� השואה האיומה שבאה עלינו; באי
רופה בתקופת מלחמת העולם השגיה
ונם תקומת מדינת ישראל מצאו את
ביטויים הפיוטי האמנותי הנשגב,
בפואימה הדראמתית "בין האש וה-
"אחרון

ישע", ששלושה שערים בה :
של אפר", "ליל שפוט השופטים",

"ישראל באינמוות".
מסכת פיוטית מיוחדת במינה, הוא
 "מן האדם ומע-

כרך השירים השני
לה", שבשתי הפואימות הדראמטיות

! , : "השיבה לזכרון יעקב" שבו
! ו"חלומו של עולם", מעביר המשורר
לנגד עינינו את גיבוריו, אנשים
מישראל, בין אהבד. לאיבה, בין
ממשות לדמיון, בין גולה למולדת.
במחזות פיוטיים אלה, גיתן ביטוי
� תמציתי לתפיסתו המקורית של צייט
לין ההוגה, החותר תמיד ל"נשמה
היתירה" שבדברים ומכוון עצמו כלפי

מה שמן האדם ומעלה.

א זה, הקייס ל פ ו מ ם  ל עו על 
מעבר לתפישת חושינו וחשגת מח-
שבתנו והרגשתנו, מדובר בהרחבה
בספר שלפנינו "המציאות האחרת".
כאן עמל צ. למצוא הסבר ותיאוריה
לתופעות המיםתוריות, (האוקולסיות)
בצירוף הבאת עובדות ועדויות מפי
אישים שונים של תופעות כאלה.
מתוך כל החומר המדעי והעובדתי
הזה אנו לומדים, כי ,העולם אינו
איזה אבטומטום, מקרה כימי או פיסי.
וכי האדם אינו איזה ברייה סתם,
הנושמת ואוכלת ומתה. גם יתר
בעלי החיים אינם בריות כאלה,
אלא יש יד מנחה ומדריכה, יש עין
רואה הצופיה עלינו ועל מעשינו
ויודעת את מחשבותינו, יש הבנה
לסבלותינו ולספיקותינו ויש תשובה
על קושיותינו. ואנשי דת ואמונה
ימצאו ימצאו בספרנו זה אוצר של
הגות ומחשבה דתית ואורות של

נחמה ותקווה.

פרקי ספרנו מחולקים לארבעה
� : הפאראפםי מדורות. מדור ראשון
; מדוד כולוגיה והמציאות האחרת
: ; מדור שלישי שני: מדרשי פליאה
: ילקוט פאראפסיכולוגי; מדור רביעי

בעניינים קרובים.

� בהרצאתו על תורת הפאראפסיכו
לוגיה ומייסדיה ומוריה, עומד צ. על
טיבה ותוכגד. של זו ומוכיח, כי
לשוא עמלו בעליה להסביר את הו-
פעתה על פי גתוגים פיסיקאליים
בלבד כתופעה טבעית פשוטה. הטל-
פתיה, למשל, איגה עגיין של העברה
ו"שידור" רעיונות ממוח למוח באמ-

צעות גלים השמליים שפולט המוח,
� כדוגמת שידור ממשדר סלגרפי ל
משדר טלגרפי, אלא לפנינו כאן
כוחות טמירים הפועלים ומגיעים
אלינו מעולם נעלם הקיים מעבר
ומעל לתפיסת הושינו והשגת מחשב-
! תנו. הסופר מארק טוויין, למשל,
; שנתנסה בעצמו במקרה כזה, סבור
� | היה' שתופעות כאלה מקורן ב"סלגר
פיה של הגפש", המאפשרת מעין
ן עיתוי טלפאתי בהמצאות, (כמה
ממציאים באים בבת אחת לידי רעיון
אחד) בספרות, (כמה סופרים ניגשים
לכתוב על נושא דומה ובאופן יצירה

ותוכן דומה).

דוגמא להעברה טלפאתית כזאת,
מובא כאן ממאורע באחד העם ?—
לפי סיפורו של מרדכי בן הלל הכהן
— שניגש פעם מתוך דחף פנימי
לחפש בניירותיו, והעלה גליון עתון
ה"מליץ", שבו מתח צדרבוים ביקו-
רת על אחד בשם בגימיגזון. מי הוא
בגימיגזון זה י שאל את עצמו אחד
העם. ובעודנו חושב כך, התדפק על
דלתו אוחו בגימינזון ובידו מחברתו
העברת חשיבה�רצוייה מאדם לאדם."המתבונן". נתרחשה כאן איפוא
ויש גם תופעה הקרויה ראדיאסתזיה,
� והיא: תחושת מציאותם של מבוק
�קרקעיים. ויש גם מושג שים תת
הצחזות, והיא צפייה רוחנית בחלל,
וחזות בזמן. ויש אמצעותן (מידיום)
הרואה באמצעות חפץ של אדם או
מאורע מסויים, שהוא איחז בידו,
מראה אותו האדם ואותו המאורע.
� : דאייה פסיכו לראייה כזו קוראים
מטרית. ויש ראייה של חזות בזמן
והיא ראיית תמונות של העתיד לבוא.
ויש שבמקום מםויים משתכנים חיים
של אדם שכבר עבר מן העולם.
ומדובר גם על רוח המקום, "רוח
�יםורים, חבש דכא, רב עגות וגדל
כאן את עצמו בתוך בית האסורים
שח. נ. ביאליק רואהו ומדבר עליו,
בשירו ב"עיר ההריגה". צייטלין דו-
חה כל נסיון להסביר את כל מקרי
הפלא האלה על דרך הטבע. ויש
צפונות נעלמים שמתרחשים בחלום.
וכדוגמא לחלום נפלאי כזה, מובאים
כאן ארבעה פרקים על חלומות אמת
אצל הסופרים א. מ. דיק. ר' מנשה בן

ישראל ומשפחת שד"ל.
אף בתורת החסידות היתה ידוער,
� הטלפתיה שההוגה החב"די ר' איי
זיק עפשטיין, הגדיר אותה כך:
התקשרות בעצמות נפש החושב.
� הרבה מאורעות טיפוסיים של צח
זות וטלתסיה, אנו מוצאים בסיפורי
, החו- החסידים על המגיד ממזריץ'
זה מלובלין ור' גחמן מברסלב ועוד
יודעים אנו על יצירות של אמגים
ברוח החלום ועל כתיבת יצירות,
שהוכתבו ליוצר על ידי פלא נעלם
�גפש של חלום קרוב וטמיר. במעמד
לטראגס, חיבר גיתה את יםורי
וורטר הצעיר. פאול הייזה כתב על
פי חלום את "קליאופטרה" שלו.
� �גרמני ל. א. שטר המשורר העברי
אום כתב שיר על פי מה שהוכתב
לו. אף טולםטוי עיצב דמויות ביצי-
רותיו לפי מה שראה אותן בחלום.

מעשה צחזות (העלזעהעריי) בכ-
מה מקרים מביא המחבר מפי הסופר
"מטפחת" שלו מסו-

ש"י עגנון. ב
� פר, איך אמו ישבה ליד החלון וכו
לה ציפיה לבעלה שגסע ליריד בעיר
לשקוביץ. פתאום נזדעזעה וצעקה:
אוי, מחנקים אותו ונתעלפה. נת-
ברר אחר כך, שבאותו רגע ממש
התגפל אדם על בעלה (אבי עגגון)
ורצה לגזול את כספו והתחיל לחנקו
ונעשה לו גס וניצל. ועוד מקרה:
י באותו לילה (ובאותה שעה) שנפלה
דליקה בביתו של עמון בהומבודב
צעקה שלוש פעמים אשת ידידו ה-
רופא ברייסנבאך: עם ברענמ ביי
עגגון (דליקה בביתו של עגנון).

אף המשורר ש. שלום מספר איך
חלח פעם במחלה מםוכגת והוכגם
לבית חולים בחיפה ואמו, שלא יד-
עה בתחילה כלל על מחלתו, קמה
פתאום ונסעה אליו וחיפשה אותו

עד שמצאה אותו בבית החולים.

ומפי המשורר שמעון האלקין:
בשנת תשט"ז עשה באמריקה. בוקר
אחד הקיז משנתו וידע כי בתו
צפרירה, שלא ראה אותה חצי שנה,
ילדה תאומים בירושלים. נתברר
אחר כך שאותה לידה חלד. בירוש-
לים באותה שעה ממש, שבה קיבל
האב את ההודעה הטלפאתית באמ-

ריקה.

� בתיאור אוטוביוגראפי אחד שב
� "ספיח" לח. ג• ביאליק, יוצר צייט
לין את כל הסימגים הטיפוסיים של
חזון הדגמה של החוק הפאנטלפתי
הפועל בכול ומקרב הכול, והנכסף
סופו להימשך אל הכופף, מוצא צ.
בסיפור "באר לחי" של אשר ברש.

תשעים הפרקים המכונסים ביל-
קוט פאראפסיכולוגי והמספרים מפי
אנשים ומקרים מהימנים על העברת
רעיונות למרחקים, על ראיית העתיד
וכר, באמצעות כוחות נעלמים ש-
מקורם מעבר לתפישת חושינו ושכ;
� לנו, משכנעים יותר מן הפרקים ה
ראשונים שבהספר, הנושאים ונות-

נים בשאלות תיאוריות.

� ספר זה בפרוזה, על עולמות טמי
רים ועל כוחות השפעה, הקיימים
ופועלים מעבר למציאותנו ומעל ל-
תחושתנו ושכלנו, משלים יפה את
ספרי השירה של צייטלין, שירה
היונקת את השראתה מעולם הרזין

והקדושה של הקבלה והחסידות.

ש. שלום: על *הקול הנעלם*
(להופעת כתביו המקובצים בשמונה כרכים)

מאת נפתלי טוקר
אין דרכה של הביקורת להתחשב בדעתו של אמן היצירה
על מעשה אמנותו העומד להתפקד; אין לה ענין בחויות עולמו
הפנימי ועיקרי כוונותיו בכתיבת היצירה הנבדקת במבהנה.
אלא מבקשת היא לפסוק את דין היצירה מתור בדיקת הנתונים
האמנותיים הנלמדים אגב קריאת הטכסט הספרותי. אולם בדיקה
טכסטואלית גרידא, מתוך הבדדת היצירה מיוצרה, מטבעה
שתשגה בפסיקתה מפני שלא תמיד תרד לעומק השתין עד כדי
הכרת המעיק המשפיע מימיו לכל שלוהות האילן. הלכך יש
מחלוקת מתמדת בין המבקר ליוצר ביחס להבנת היצירה. שבן
היוצר יודע את נפש יצירתו בהרמוניה של סיבה במסובב, היא
אצלו אספקלריה מובהקת ל"אני" הפנימי, החוייתי, בניגוד
להבדדה הנזכרת אצל המבקר. באופן זה קיימת גם מהלוקת בינו
ובין אחדים מפרשניו ביחס לפשוטו של מקרא יצירותיו ומדרש
סמליו. נראה לו כי אפילו אלה שחדרו לעומק לשרשי שירתו שגו
בקביעות והערכות מסויימת — מקצתם מפני הבנה מוטעית של
מקרא סתום שהגדרו אף נעלם ממנו או נדחק מתוך כוונה
שתסתבר להלן, ומקצתם משום שניגשו לבחון את מסלול יצירתו

בקטיגוריות שאולות משירת הנכר.

"הרמה האמנותית אצל נאמר כי
ש. שלום איננה אחת במפעלו הספ-
רותי כולו. ככל שהוא מתרחק ממר-
� כזו האישי ביותר, מהתמיהה הגדו
! לה, מרזי האני, מהפלא שבנופי נש-
מתו ועז רצונו לחבוק עולמות שאי-
נם מושרשים בתוכו כראוי, כן הולך
ומתמעט הממש שבהישגיו הפיוטיים.
משום כך נבצר ממגו, למעשה הכי-
בוש בתחום האפי והדרמטי, על אף
מאבקו הרציני לכבוש לעצמו מקום
נכבד בעולם הסיפור והדראמה" 1ן
אולם לדעתו של המשורר אין אצלו
כל התרהקות מהפלא שבנופי נשמתו.
אף איננו מבקש לתבוק עולמות !
שאינם מושרשים כראוי בתוכו. מה !
שיצר, מהותו בו ומתוכו נבע. שי-
רתו בכללותה, והפרוזה למיניה, וכל
הצורות האחרות של יצירתו, גבעו
אצלו ממקור אחד. אלא שהמקור
מבעבע ובא על ביטויו בצורות ש.ו-
גות. פעמים צד הקצב הפיוטי גובי'
ונולד השיר, פעמים, הצד האפי, ה-
! תיאורי גובר, ובא הסיפור על ביטויו,
4 ופעמים יש צודד להרים קול בענייני
I השעה, אז נכתבת הרשימה, או המ-
ן םה. כללה של היצירה, שאין בה
[דבר שאינו צומה משורש אהד.
זה גם סודה של יצירה בכלל, שה-
יוצר כותב רק מה שהקול דובר
אליו. והקול הזה אחד ויחיד הוא
לגבי כל משורר ויוצר' לסי שורש
נשמתו ולפי המקורות ששאב אל

קרבו.
"הקול הדובר" ניתן להתגדר אין
"זאת ראה והכד". במדוייק, בבחינה

ן במהותו הריהו מין פלא, מתנת אל-
קים' הניתן להיות מורגש רק אצל

הזוכה בו. מכל מקום, באחד מהשי- ו
רים הראשונים שלו, "סחור למדו*
רה", כתוב כד: "אבותי היו נביאים
גלויי עינים לשיש הט- והגיעו /
�ש הור / אבותי לא אבו מן הש
לחזור — / אד בעמקי נשמתי ציו-
נים הטביעו. / שלבים גליתי בעתסי
לאלוה / ורתוק געגועיהם עליתי

�ום יום"...
ה"שיש הטהור" הוא סוד הבריאה
"ארבעה נכנסו לפרדס... באגדה:
להו ר"ע כשאתם מגיעין אצל וקאמר
אבני שיש טהור אל תאמרו מים...
כי מי שהוא מגיע בצפייתו לאותו
מקום נראין לו שם מים רבים, ואין
שם מים כל עיקר, אלא דמות בעולם
). רצונו לומר בזה: נראה לו וגו'"2
אבות אבותיו היו הוזים גלויי עינים,
� בצפייתם הגיעו לשיש הטהור. גהמ
שורר עצמו, אמנם אינו מגיע לקר-
סולי קרסוליהם' אבל גילה בעמקי
נפשו ציונים שהם הסביעו בדמו,
ציונים של היפוש תשובות על השא-
לות והתמיהות הגדולות העומדות ב-
רומו של עולם, עם זאת גם קבלת
המענה מאיזה מקור נסתר שאיננו
יודע הגדרתו. מתנת אלוה זו כורכת
! רצון הלב בתוכה גם סבל מםויים
לזכות בד.; רצ*ה שאיגה באה תמיד
על סיפוקה. יש שהצפיה למענה מת-
משכת הרבה' כל ההתרסקויות הנפ-
שיות על דלתות סוגרו של "הקול
הדובר" אינן זוכות למענה המצופה.
אז הנפש מתייסרת במסתריה יםוריס

המתקראים גם הבלי יצירה.

בפואימד, "און בן פלא", למשל,
חייו לא- רשם המשורר את תולדות
חיו, לדורות הבאים, ולמען ידע גם
הוא את הדרך אליו. זו הדרך שתעה
בה בילדותו בהרי הקרפסים, הת-
רחק מאומנתו להלך יחידי ביער.
פתאום דאה מעיין בוקע מתחת לע-
"מעיין הילדות שם פקחתי צים :
עיניים... / המים צלולים ונפשי מצ-
טללת / ורז בי נדלק, לא יכבה עול-
מית : / אני המעיין הבוקע בחלד /

אני המחריש ומדובב פה תמיד."
המעיין הזה היה לנפשו בבתינת
התגלות, שכאילו ביקשה ממנו להיות
לו לפה. "מאז כל היי אינם אלא
ספר... / ואני המאותת מני ערש עד
קבר..." וגם נעשה לו אז ברור כי:
� עה במסגרת ההיא". ואמנם כך היא"כל דרכי פה בהלד היתד. כבד סבו
דרך יצירתו מאז ועד היום. הוא
מרגיש שמשהו נעלם בקרבו תובע
ממנו שיהיה לו לפה• וכפי שאמד
"לא ידעתי : זאת ב"סחור למדורה"
חותרים למי אני שר' מי שד בי /
צרופים בדמי להגיים..." הנעלם הזד.
שאת לבו הוא מכה שומע המשודר
: "חפצתי ללחוש לו תמיד בקרבו
דבר ואין אתי השפה, יודע אני כי
קרוב הוא, כקרוב אילן לצלליו' אד
כשחפצתי לגגוע בו אט _ וידי לא
תגיע אליו". אותו גם יכנה בחדבד,
� שמות. יש והוא קורא לו "אגי" ופע
 "הוא הברק החולף /

, מים "הוא"
והוא ה- והוא — הממש והחזון... /
) ובמקום אחר מרחם על כושלים"3
)."חי אני וחי הזמן ההלד / אם לא אני ואתה הוא המלד"."4
לאורך בל שידיו נזהר מאד המ-
שורר שלא לקרוא לקול הדובר בו
בשם אלקים, דוקא מפני שהשם המ-
פורש היה נשגב מהיגד בימי ילדותו
ועל בן לא העז לזהות את הקול ה-
דובר בו, בפירוש, אלקים. שכן אינו
רואה עצמו מוסמך לכך. מכאן שורש
אי ההבנות גם אצל אלה מגדולי המ-
בקרים שהדרו עמוק לשירתו, שטענו
בד של ניחוש איזה רגש התאמהכי "האלקים בשיריו הוא תוצאה בל-
�ן בין יסוד נפשי מסויים של האני לב
�עליון קוסמי שקלסתר פניו איזה אני
הוא" מיס- "

זהים עם דיוקן אותו

"בין חזון לבין
: !) ב. קורצויל
האבסורד" ע' 110•

2) חגיגה ד:
� 3) כל שיריו ח"ב, עמ'12. 
4) כל שירים ח"א עמ' 57.

5) ב. קורצויל שם עמוד 118.
ו 6) שם עי 112.

טריווי..."5) העדר שם האלקים הגיע
גם רבים לראות ביצירתו כפירה.
כאילו המליך את עצמו, הם ושלום,
במקום אלקים. אך באמת אין הדבי
כן. שהרי ידוע בקבלה שהספירה
�ז"מלכות" נקראת גם "אין" וגם "אני". הבדל ב : "אין ונאמד ב"שפע טל"
.. רק שהוא הנשמה ובינו יתעלה.
הכל... והנשמה היא הלק... מאורו
הגדול". עד כדי כך העז להתקרב
בכנויים של שירתו אל המקור הנס-

תר הזה.
אף יש גורפים כי שירתו היא
�חסידי. מיזוג של מיסטיציזם קבלי
שירש מאבותיו המקובלים. שידעו
לעו- "אתגליא" (

לקשור קשרים בין
"אתכםיא" (העו- לם הנגלה) לבין
לם הנסתר), עם סימבוליזם פיוטי'
� אירופי. ואמנם שירתו היא סימבו
ליסטית כשם שהמקור ממנו שאב ה-
: כתבי הקודשי הוא משודר, נאמר
במידה ידועה סימבולי לפי הנוסחה
של פרד"ם. אלא כשם שעל הרמז,
הדרוש והסוד, היו אומרים שאין ה-
מקרא יוצא מידי פשוטו, כד, להב•
דיל ביצירתו. עם כל היותה רמז,
דרוש וסוד, אין היא עוזבת את קרקע
המציאות, כלומר, את קרקע הפשט.

וכאז הגשר בין שירת היחיד האינ-
דיבידואליסטית של המשורר ובין
שירת הכלל. כיון שה"אני" הוא גם
כל מד, סמל ל"אתה" ול"הוא", חת
� נוגע ל שהתרחש בעולם ובאומה
ישראל' הריהו שר על גאולתו הוא,"אני" שלו. כשהוא שר על גאולת
� וכשהמשורר שר על המקורות הנם
תריס של ה"אני" שלו, הריהו באותו
זמן מתכוון גם למקורות הנסתרים
של כלל ישראל ושל כלל העולם.
: קודשא בדיך בדומה למאמר חז"ל
הואוהאורייתא וישראל — הד הוא.

הילפך נקרא אחד מספרי שירתו
"פנים אל פנים", כלומר, כל הרואה
דק "פ ן" אחד ולא את כל הפנים —
מתהייב בנפש היצירה הזאת. הדברים
אמורים ביחוד כלפי אלה הרואים
בשירה האקסואלית שלו מין שידה
של ש. שלום שני. הגורס כך מוכיח
שלא ירד לעומקה של יצירתו בה
ה"אני" מזדהה עם עולם ומלואו,
ועולם ומלואו וכל מה שנוגע אליו,
מוצא את משכנו בתור ה"אגי". שהרי
יש שאדם מתפלל תפילת יהיד למען
הציבור דש שהוא משתתף בתפילה
בציבור למען יחידותו. אבל שתי ה-
תפילות נובעות ממקור אחד ומכוו-
נות אל מקור אחד. זאת ועוד, בשי-
רו "התעוררות" אומד חמשורר כד:
שרוהם העפיל מרו-"אני בן אותם מאהידים, בן אותם יהודי להבה /
מים — ולבם שתת אהבה... / היה
היהיד בעולמנו נקרא לעלות רקי-
עים / כדי לחזור, ולהכיר כי כל
�השס נביאים". רצונו לומר, ובזה עם
הוא הולך כנראה בדרד היסוד
החסידי שבנשמתו' כי כל גדולי יש-
ראל, חרף רשות יחידותם שהשיגו בה
הישגי התעלות ורוממות נפש —
שאפו עם זאת שתורתם לא תהא להם
בלבד, אלא לנהלתם של כלל יש*
ראה. לאמור: יש רשויות של יחיד
שעצם מהותן דורשת להזדהות עם
רשויות של רבים, כגון משוררי יש-
ראל ב"תור הזהב" בספרד. רשב"ג,
בעל "כתר מלכות" ויצירות רבות
אחרות שביקשו להתמודד עם ה"אני"
המורכב של רשות יחידותו, חוא,
שכתב גם "שביה עניה", לכאורה
שיר לאומי קל, לפי תפיסה
שטחית, אבל קשור לעמקי תורתו
ושירתו — לפי תפיסתו של מי שחקר
ולמד אותה. וכן ריה"ל שכתב את
-כתב גם אותם שידי ציון ;,הכוזרי"
המפורסמים, שבערכם השירי עומ-

דים בשורה אחת עם שירת חיחיד
שלו ושל משוררים גדולים אחרים.

מהדאד להדגיש שאין המשורר
מכליל עצמו בכללם של אלה. אין
הוא מייצג את אבותיו בחיי המעשה
ובהתנהגותו יום יום. אבל כפי שצויין
בשיר לעיל : בעמקי נשמתו הטביעו
ציונים' והציונים האלה מצווים עליו
ללכת בעולם השירה והיצירה שלו,
— ואפילו חולין שבחולין — בדרכם
הם. אפשר להבין שלגבי שלומי אמו-
ני ישראל תיתכן התיחסות בת שתי
פגים לדרך יצירתו זו: יש מי שיכול
לראות בה חילון הקודש, שהרי המ-
שורר מבטא את עולם החולין שהוא
סוף סוף חי בו בקטגוריות של הקו-
דש שירש מאבותיו. אבל יש שיוכל
לראות ביצירתו מקום קידוש החולין,
ולא יהיח רחוק בפירושן זה ממקו-

רות ידועים בקבלה ובחסידות.
� מתוך כך יובן איך מתיחם המשורי
למבדילים בין שירת היחיד לשירה
האקטואלית שלו• הללו גיגשים ל-
יצירתו בכלים שאולים משירת הג�
"יתגו : כר, מעולם הגצרות שהבדיל
לקיסר אשר לקיסר ולאלקים — אשר
לאלקים". לגביו אין מחיצה בין ה-
עולם ובין הגצח. ממילא כל שאלה
� בוערת של הזמן היא גם שאלת הג
צח, שעליו להיאבק עמה ולמצוא
. באופן כזה אצל כל אומה לה ביטוי.
ולשון, שירת מולדת נקראת שירה
פטריוטית, ושירה של יגיעת כפיים
נקראה שירד. סוציאלית. בתפיסת ה-
�השרשית שלו, שי- עולם היהדותית
רת ציון היא, כמו אצל ריה"ל' שירת
לב העולם, ושירת העבודה היא בו
בזמן השירה של עבודת יום הכיפו-
רים, כיפי שניסה לתאר בסיפורו ה-

אוטוביוגרפי "עליית חסידים".
מכל מקום, מבקש המשורר לשוב
ולהדגיש, שאל יראו בדבריו אלה
כאילו הוא מעמיד עצמו במחיצתם
של אדמורי"ס וצדיקים אחרים, —
הוא רק אומר .שיצירתו עומדת בתוד
ההיכל הזה. יית?ן שיש להתריע
על המרחק בין חיי יום יום שלו
ובין חיי הנצח של יצירתו. ובאמת
הוא עצמו מנסה להתגבר על הקונ-
פליקט הזה, מתוך שהוא נותן פירו-
�עולמיים, למוש- שים קוסמיים' כלל
גים דתיים מוגדרים• יתכן, כאמור'
שבין יראים ושלמים יהיו שיראו
פשיעה בתפיסת עולמו זו, אבל איי
אדם יכול להתכחש למה שהוא סביר

שזה קולו של הנעלם הדובר אליו.
יש עוד פוג טענות נגד השירה
האקטואלית שלו שרוצות לייהם לה
מתח שירי מועט יותר מלשירת הי-
"כל מח ששירתו היר שלו, כאילו
"אקטואלית"

נראית "מובנת ייתר",
לעצמה יותר, יותר מתנכרת היא
). למעשה כבר רמז ומאבדת ממשה"6
המשורר בדבריו הקודמים, שהתכונה
הזאת באה רק משום שהוא רוצה פה
� להתיחד עם כלל ישראל ולדבר בל

סוקר המשך
� שונו — לשון הסליהות והקינות וה
תפילות. כל מי שמבליע ניגונו כני-
גון של הכלל מן ההכרח שיוותר על

סממנים השמורים לו בלבד.
גס שירתו התנב"ית שואפת לשקף
את העולם היהיד ואת תפיסת היחיד
שלו בתוד תמונות ועלילות שנמ-
סרו לנו בספר הספרים. הוא רואה את
ספר הספרים כעולם חי שהוא מת-
בטא בתוכו. וכשם שהקבלה שאפה
להוציא ניצוצות מכל דבר, כד משי-
רד ושירה יעודם ושליהותם להקיף
יותר ויותר מעולם ומלואו ומכל ה-
עולמות, מן העבר ומן ההווה ומן
העתיד. לדעתו אנו יכולים לשפוט
על ערכם של משוררי העולם לפי
מדידת השטחים והעולמות שהקיפה

שירתם•

מכאן גם תשובה לשאלה בענין
� נתית אלא שאלה של כוח ההיקף"שירת הרציפות". אין זו שאלה אמו
�ו של המשורר. רעיון זה בא על ביטו
בשירו "הנער והנביא". המשורר הר�
אה שם' שהנער שנולד מברכת הנ-
ביא אלישע שאין בכוחו להכיל את
עוצמת השמש — שמש ההתגלות
והוא מת. אלא הנביא מחיה אותו
מתוך שהוא קושר אותו אל הצינו-
רות של השפע העולמי שהוא הגיע
אליו. הנמשל האקטואלי? ן המשורר
י סבור ששירת העבשיו היא שירה של
משוררים צעירים שעדיין אין בהם
הכח לחרוג מעולמם הזמני הקטן
ולחבוק זרועות עולם ותקופות "עבר".
אלה מהם שיעמיקו וירחיבו אפקיחם
אין ספק שיגיעו אליהם• אך אלה
שלא יגיעו דינם כדין פרפרים בני
יומס המעשירים את ספרותגו בכמה
צבעים יפים' אבל את התמוגה הכו-
ללת העולה מן הצבעים האלה יתנו
דק אלה שיבואו אחריהם ויהא בהם
�זרועות� �היקף גדול יותד וחובק כח

עולם נרחב יותר.

ו ודאי שתקופת ילדותו של כל
יוצר מהווה בשבילו מעיין יניקה,
ולגביו, פעמים שהוא רואה בתקופה
זו סמלים וציוני דדך למה שבא
בחייו אחרי כן. ואולם אין הוא שייך
לאלה המשוררים הנשאתם תקועים
בתוך תקופת ילתתם. מפני שייעודו
של המשורר — כפי שצויין כבר
לעיל להוציא ניצוצות מעולמות

נרחבים ומגוונים יותר ויותר.

עפ בל רצונו לא 'לחיות נבדל מכל
אדם הוא מוכרח להודות על האמת,
שיש כנראח בכל זאת סגולות מיו-
חדות למשורר שמבדילות אותו מא-
חיו• אמירה זו אינה מביאה אותו לידי
גאווה או התנשאות משני טעמים: א)
'כשם שהיוצר והמשורר• נבדל בסגו-
לותיו השיריות.כד הוא נבדל גם ב-
אפשרויות הנפילה שלו' כלומר' עשיי
הוא להיות לא רק נעלה על אחיו
אלא גם נמוד ושפל מהם מדרגות
אין קץ. וזו אולי הבעיה הגדולה
העומדת לפני� כל משורר, אם התבד-
לותו מאחיו תהפד למלאכיות או
: משורר אמת לשטניות. הטעם השני
מרגיש, שכל מה שיש בו הוא משל
אחרים. שהכד של היחיד לא נברא
אלא מכת הציבור, והוא נולד להיות
לו לפה. רעיון זח בוטא בשירו "כתר
שבו ניצב אדם בין הרי מלכות"'
צפת ומדגיש כאילו השמים מעטרים
אותו בכתר מלכות. אבל בו ברגע
הוא מתחלחל ומסיר את כתר המל-
כות מראשו ומניחו על האדמה ועל
העשב ואומר להם : משלכם הגדולה'

משלכם התפארת.
חדוות היצירה ניסה המשורר לבטא*

ב"יומנו של צפנת" הכלול בתוך
הרומן שלו "הנד לא כבה". הם הם
הרגעים שבהם מרגיש היוצר שהוא
חציצה בין שיתבקש בו להתבטאו"הקול הדובר" אליו חד הוא. שאין

ובין מה שהוא מבטא ומעצב.
� ב"אני" כלו- לפי תפיסת עולמו, 
לים הרבים, ב"משורר" כלול העם•

אין פלא איפוא, שרצונו לדבר אל י
העם שישמע לו. ואולם כשם שיש
רגעים של איתכםייא בתוך נשמת
המשורר עצמו, כד יש שהוא מרגיש
שהקורא הזה, פלוני אלמוני, הוא
בבחינת איתכםייא בשבילו, אז הוא
�דוקא בן מכוון לבו כלפי קורא לאו
דורו או בן סביבתו אלא לדור ול-
דורות שמתוכם דבריו נבעו ואליהם

הם חוזרים.

אנדרטה לשיר העממי
. מאת קלמן בלאט

במקום שנעשה שיד היחיד נחלת הכלל - עולה וצומחת

השירה העממית. שירד• זו, הפושטת ולובשת צורות שונות בכל

מקום, מגיעה לרוב לדרגת אלמוניות: שם יוצרה מיטשטש,

והשירה כאילו בוקעת מאליה.

חולשת שיר חיחיד חוא חוסגו
של השיר העממי, והפזמון או הזמר,
באים לבטא את הגעגועיפ, או את
יאהבה, הצער והשמחה המפכים אצל
נם מתוך יציקת הלהן והתמליל
.נשימה אחת• יהא זה הפולקלור או
אגדת עם, המסורת והחלום — כו-
�דקע לשירה לם חברו יהדיו כמדקם

זו המתענה כפי העם.

הנה מרדכי גבידסיג, שהיה בבחי-
נת נעלם בשדה השירה בפולין ה-
טרום-מלחמתית והיה לשם�דבר זמן
קצר לפני פרוץ מלחמת העולם, רק
היום, הוא המשודר העממי הפופו-

לארי ששמו נישא בסי בל.

מרדכי גבירטיג חי בקרקוב, ועסק
במלאכת נגרות ופוליטורה' אדס
אפור היה, נהבא אל הכליס, וכד
: ענוגה ונוגה, צובטת גם שירתו
לב ומעודדת זיק של תקוה - למן
שירה על שנות ילדות המעוררים
זכרון כמיהה, ומחאה סוציאלית של
עשוקי גורל ועד לאותה שירה
שקראה לעמוד על המשמר לנוכח
התבערה העלולה לבוא בכל רגע

והעיר כולה תעלה באש.

שידת מרדכי גבידסיג עממית היא
ביסודה. מפיו מדבר הילד היהודי
בקרגות הרחוב, הילד הלומד ב"ח-
באורו- דר", אלא הרחוב קורץ יו
תיו. שידה של פשטות היא, וניגונה
מהדהד בחלל הסמטא היהודית ב-
תמימות, כאשר "רייזלה" רוקמת שק
תפלין לבחיר לבה המבטיח לה לה-
יות ירא שמים ולילד כל שבת ל-

"קלייזל"•

בעצם גבירמיג לא שר אלא שי-
מש כלי מקשר לאותם חולמים מהור-
הרים שחתחלכו ברחוב היהודי וה-
עצב העגום כסם בלבם על דל מצ-
בם, על רעב וקור, על גלות יהו-

דית שהשקיפה מכל ההרכים.

יהדות פולין היתד. בית היוצר לי-
הודים לומדי תורד.' חסידים ואגשי
מעשה, אבל רובד. גאבק על קיומו
היומיומי• בשירו של גבירטיג אתה
שומע תהודת השבר והקינה של

היום האסור.

זמר עממי זה, משודד הרחוב -
שר שירי ערש לתינוק יחודי וחש

את הצפוי להתרחש.

מאורעות "פשיסוק" בשנת 1938
היו המאורעות המעציבים שבעקבותס
הזה מ. גבידסיג את האש העומדת

להתפשט:

! אש, אחימ, תבערה
עיירתנו הדלה, הוי בוערה

כבר בשלהבות הללו
כל בתי העיר אוכלו

והאש עודז? סוערת
וחילים תגביר.

אל נא תחבקו ידים
בלי עשות דבר

טלו כלים. האש. כבו נא
עידנו בל תבער..*

עסקני צבור עוד התרוצצו והת-
ווכחו בקולניות. מפלגות הגנו על
מבצרם הכיתתי' יהידיט התהלכו
המומים, רבים הוכו בתדהמה, אבל
לעודד ולהזעיק — היה רק משוררון
� פעוט (תרתי משמע) שהעז בקריאתו

: אזהרתו

"ם'ברענט' ברידעדלעד, ס'ברענט".
אזהרה זו, המזוהה כיוס כשירת
גיסו ושואה הינה אות מבשר יעות,
והיא כבשה כל שדרות העם. את
שירת גבירסיג שר היהודי הפשוט,
איש העבודה בסדנתו, הזמר הנודד
בחצרות, השחקן היהודי והאם הי-
הודיה' וכולם מצאו בה את בטויים

הבוסה.

.� שירי גבירטיג היו לנכס עממ
: פעם אחת הופיע בחצר בי- מסופר
תו קבצן גודד ושר את שירו של

גבירטיג "שנות-ילדות" אד הלה עי-
וות כל כד את המגגינה והמלים עד
שלא יכול גבירטיג להבליג עוד והז-
מין את הקבצן לביתו כת לתקן את
שירו, אבל הקבצן נעלב והטיח
: אני שר כבר את השיר הזה כלפיו
עשרים שנה והוא בא עכשיו ללמ-

דני מהדש"...

מכאן אתה למד שהשירים העמ-
מיים הללו כבר נהפכו לחלק מה-
רפרטואר של הגוהימה והוויגכונדים

כאחת.

גורלו של נכירמיג לא היה שונה
מגודלם של כל יהודי פולין והוא
ניספח כאחד ממחנות העבודה, אבל
שיריו חועכרו למשסחח יהודית בקר-
קוב• נשתמרו עד היום וזכו לתוצאה
*) מטע8 "מורשת", בית מפוארת
עדות ע''ש מרדבי אנילפיץ, ובסיוע

"ספרית פועלים".

"העיירה מערת" מסי בלתי רגיל
הוא מגוח צורתו האמנותית ועיטוריו
רבי התשט צולמו שיריו המקוריימ
שהועברו אחרי המלחמה לישראל,
ובצידה התרנומ העברי• וייאמר הד-
כר, שעט כל המאמץ לא ניתן למתר-
גם מרדסי אמתי להריק מבלי אל בלי
כל השירה העממית של גבירטיג על
ניביה העשירים וגמישותה העשירה.
רכותם ופשטותם של צלילי יידיש
אינם מתאקלמים בעברית המליצית
המדוברת, ואפילו הסלאנגית, החן
והייחוד המציינים את השיר היידישי
העממי קשה כנדאה להתיכס בשל-
מותם ללשון אהדת. אבל נתבהש לא-
מת' אם לא נציין שיותר מקורטוב
נתקיים בכל זאת בשיר העברי המ-

תורגם.

העריכה הגראפית של שרגא ווייל
על תחריסי קרקוב ועתיקותיה —
ראויה לציון. היא עשויה במתכוגת
קלאסית ממש• עצם הבחירה של
פרוכת מבית הכנסת (הוכשול), מר-
אה הרובע היהודי העתיק קוזמארק•
חומות בית הקברות הישן, מצבות
מנותצות וכו' — משרים עליך רוח

של כובד ראש ומסורת.

אכן, לומדים אצליני איד להוציא
ספר אנדרטה.

*) ה"עיירה בוערת" מאת מרדכי
ו גבירטיג, בהוצאת "מורשת" ו"םפ�
I ."ריית פועלים

לבן מכתב 
מאת שלמה שלוי

בן. יחיד היה לידידי' צעיר נאה ומוכשר, בחור שכלו
מחמדים, והוריו התגאו בו בפני כל מכריהם. את כל אונם והונם
השקיעו בטיפוחו וחינוכו, ובהגיע שעתו לצאת לצבא לשרת את
מולדתו ליווהו הוריו בגאוה ובחרדה עד סיימו את חוק שרותו
ובהשתהררו מהשרות הצבאי ליוו בתקוה ובאופטימיות את ראשיו

צעדיו בשבילי חייו העצמאיים.
הבן אף הוא מלא שאיפות ומרץ
לדרך חייו החדשה לחפש את גורלו.
האמין שבמהרה תמצא לו עבודה
מתאימה ולבו היה מלא תקוות מתו-
קות ותמימות. אך לא ארכו הימים
ונחל מפח נפש• לרוע מזלו, חל
שחרורו באותס ימי משבר שהחל
ה"מיתון" לתת את אותותיו בארץ.
לשוא התדפק על שערי משרדים
ולשכות, עבודה לא מצא, שכן רבו

אז דורשי העבודה על נותניה.
משעמד פגים אל פנים מול המצי-
אות האכזרית נשבר הצעיר האופ-
טימי וגתנפצו כל אשליותיו. מעולם
לא תאר לעצמו את החיים כך בארצו
מלו, שהוא גכון לשרתה במיטב
כשרונותיו ומרצו, המאם תמאס בו

אחרי כל זאתי
משנלאה לחפש ועבודה לא מצא
נואש לבסוף מארצו וירד לחפש
"ארץ את מזלו באמריקה הרחוקה'

האפשרויות המרובות".
עברו מספר חדשים והבן שבחור
נבון הוה, השיג שם עבודה משת-
למת' אף נרשם להשתלמות באוני-
ברסיטה ועשה חיל בעבודתו ולמו-

תו.
כעבור מחצית השנה פגשתי בא-
ביו של אותו צעיר, אדם של צורה
בישראל ומידידי הטובים. שיחתני
נסבה על בנו שבאמריקה, והנה אד
הזכרתיו את בנו שהד. לפתע קומתו
ופניו חוורו. באנחה כבדה פתח ב-
: "מתביש אני בעצ- השתפכות הלב
מי ומודה כי נכשלתי בחינוכו של
בני ואני אשם בירידתו מן הארץ,
אופטימי מדי הייתי, שוגה באשליות
שוא ולא הכינותיו כראוי למציאות
מלחמת הקיום, ובכך סבותי לאכזבתו
הקשה ולירידתו מן הארץ". סיים
את דבריו בקול חנוק ולא יסף, כי

הנק הצער את גרונו•

לבלי הוסף דיר שלח ידו אל כיסו'
: "קרא שלף מתוכו מכתב ומסרו לי

נא ואז תבין", הפטיר בקול חנוק.
נטלתי מידו את המכתב' ובשבתנו
על אחד הספסלים בשדרח פתחתי
וקראתי את תכנו המרעיד את הלב.

וכה היה כתוב במכתב:
"לבני היקר אשר בגולת אמריקה.
קבלתי את מכתבך ושמתתי לקרא
בו, כי שלום לך, אך בקראי בהמשך
הדברים כי מתכונן אתה בהתלהבות

! כזו להתאזרה ולהכות שרשים שגן
! בארץ הזרה, נתמלא לבי בושה
I -וכאב, על כי נכשלתי במאמצי לחנ
! כד לאהבת מולדתד, על שלא הצלח-
! תי ללמדך לאהוב את הארץ אשר
בה נולדת, בה נשמת את נשימתך
הראשונה בה השמעת את בכייך
; את הבית בו חיית וגדלה' הראשון
את האדמה עליה פסעת את פסיעו-
תיך הראשונות, את צליליה הערבים
של שפת קדשגו. אותם קלטת ביל-

ו דותך' את כתלי בית הספר שבו
קנית ראשית תורה ודעת ואת ריעיד
;

י
הטובים אשד אתם למדת וגדלת

את מרחביה חיפים של ארצגו, את
הדיה עוטי היפעה וההוד ועמקיה
המוריקים והמרחיבים, שבהם טיילת
בנעוריך ; את הארץ אשר גידלה
וטפחה אותך והיתה לך למגן ולמח-

סה. ואשר תמיד נכון היית אף אתה י
להגו עליה עד נשימתד חאחרונה.
איך תוכל לשכוח לפתע את יל
אלה ? האם לא ידאב עליך לבד

: ו האש �ד את כל הסובה הזאת באבז
לא ייסרוך כליותיד בהפקירך את כל ן
אלה ובהשליכך אותם אחרי גווך?,

: ובעד מה .י בעד םיר-בשר דמיוני \
הנכון לך, לדעתד' שם בארץ הזרה

והרחוקה — שם תאמר להכות שר- ?
שים על אדמת נכר, אשר רק למען :
תועלתה היא תאיר לך פניה בחייי� י
1 מזויף של אם חורגת.
� י יתכן בקראי דברי אלה תמיר בלג

לוג "ציונות" כלנה נ בגי דורך ואולי
: "וכי מה : אוי תטען במי נפשך
ו ומה הסבר, י עשתה מולדתי למעני

לי מלבד אכזבה ל אך הרגע נא
לרגע וחשוב: הימיר אדם את ביתו
שלו אף אם דל הוא וצר, בבית
רחוק וזר' אך אם גם לכל אלה לא
תט אזניך, הן לא תאטום לבד בפני
זעקת לב הוריך אשר נפשם תכלה
מגעגועים אליך, בפני צער אמך
אשר עיניה תתמוגנה מדמעות חרדה
וערגה, כי יחרד עליה לבה פן תא-
בי לה שם בארץ הגכריה והקרה,
פן תגזול אותך אותה ארץ זרה ור-
חוקה מאתינו ותשכיה מלבך אף את
רחשי אהבתך להוריך כשס שהיא
הולכת ומשכיהה מלבך את אהבת

מולדתך י
זכור גא בגי בכמה עמל וסבל גי-
דלנוך עד אשר יכולת לעמוד על
רגליך' כמה לילות גדודים עברו על
הוריד עת נפלת למשכב, מה הדר
לבנו לחייך וכמה התפללנו לשלומה
ולהחלמתך, וכאשר ליוינו אותך ב-
יום סגריר וקודר אל שער היציאה
ממולדתנו אל מרחבי הים הסוער :
והגועש, בדרכד אל ארץ רחוקה
ובלתי נודעת, מה כבד היה לבנו
! עלינו ומה קשה היה צער הפרידה
אד תקוה קלושה האירה את נפשנו
כי תשוב אלינו במהרה, כאשר תאיר
לך שמש ההצלחה את פניה בניף
החדש והוא יניב פרי הילולים, וא-
תה תביאם אתד בשובר אלינו לפאר
בהם את ארצך. על כן, אנא, למען
, אל נא תנסה להכות שרשים השם
! שובה בני אל שם בארץ הזרה
! אמנם קטן מולדתך ואל בית אביד
ביתנו ודל, ומוקף הוא רוחות פר-
צים סוערות ויהא עליך להלחם בהם
למען הגז על ביתך אך זכור זהו
ביתר ואחר איו' ואנו זקוקים לך ומ-
צפים לשובך' זרועותינו פתוחות
ו תמיד לקבלך באהבה. אנא בני

"! שובה אלינו

מתור � סיימתי את קריאת המכתב 
השתתפות בצערו של ידידי נסיתי
לנחמו ולעודדו. אך חשתי מה ערד
למלים שבפי לעומת צערו העמוק
של אב אומלל, אשר כה הטיב
להביע כאבם של אבות רבים שבני-
הם רחקו מעל שלהנם וגלו לארצות
נכר. אותה שעה עלתה באזני אותה
בת-קול באגדה המנהמת כיונה בין
אוי לו , : החרבות ומכרזת ואומרת
לאותו אב שהגלה את בניו ואוי-
להם לבנים שגלו מעל שולחן אבי-

הם...
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עייסודיי

ירושלים - אורו של עולם ]
(מדרש רבד.)

* שיר המעלות: שמחתי באומרים לי: בית ה' נלך! עומדות היו
רגלינו בשעריך, ירושלים. (תהלימ קב"'ב)

� + אמר ר' אחא: לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי, שנאמר 
הנה זה עומד אחר כתלנו. (מד"ר שמות)

�אגדה היא, שירושלים * אמר ר' שמואל בר נחמני: מסורת
נבנית עד שיתכנסו כל הגליות. אם יאמר לך אדם, שנתכנסו
כל הגלויות ואין ירושלים נבנית - אל תאמן, שנאמר: "בונה
ירושלים ה' " ואחר כך - "נדחי ישראל יכנס"• (תנח"ק)'

' כל שטה ושטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד * אמר ר' יוחנן:
הקדוש ברוך הוא להחזירן לה. (ראש השנה ב"ג)

* עתידה ירושלים לעשות מטרופולין לכל הארצות. נשמות רבה כ"ו)
! עתידה ירושלים להעשות פנס לאומות העו- * אמר ר' הושעיא
לם והם מהלכים לאורה' (פסיקתא)

לבבי בקרבי חם ועיני מדמעת,
למען אני נכסף לחמת ומיפעת
ולראות עדת שריון מביאה למוריה

בשירים צרורות נרד חונה ונוסעת,
וארחות לבנון על אריאל בקול זמרה
. . . כזורעת  י תפזר כתיתי מור וקדה

(רבי שמואל הנגיד)

ציון, הלא תשאלי לשלום אסיריך,
דורשי שלומך, והם יתר עדריך

מים ומזרח ומצפון ותימן שלום
רחוק וקרוב שאי מכל�עבריך.

את בית מלוכה ואת כסא אדוני, ואיך
ישבו עבדים עלי כסאות גביריך י

= מי יתמי משוטט במקומות אשר
= לחוזיך וציריך! נגלו אלהים

I מי יעשה לי ככפים וארחיק נדוד,
I אניד לבתרי לבבי בין בתריך!
I אפול לאפי עלי ארצך וארצה אבניך
I מאד ואחונן את עפריך.
| ניך מאד ואחונן את עפריך.

I אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות
I . אורך ויבקעו עליו שחריך,
= לראות בטובת בחיריך ולעלוז בשמחתך
ן * בשובך אלי קדמת נעוריך!

I /רבי יהודה הלוי)
I עומדות היו רגלינו בשעריך, ירושלים, בית אלהים ושער *

השמים, ירושלים הבנויה, עיר שחוברה�לה יחדו עם אותה
שבעליה, ששם עלו שבטים שבטי יה, ששם אבן שתיה, שממנה
הושתת העולם, וממנו השתרגו מוסדות תבל וגבולם, ששם

.הר המוריה, שממנו תצא תורה ותושיה, ההר חמד אלהים |

I (רבי משה בן נחמן) ?מנוחתי. - יי� לשבתה ובנה בו בית

I עיר מלוכה! מקדש מלה
I קומי צאי מתוך ההפכה,
1 רב לך שבת בעמק הבכא -
1 והוא יחמול עליך חמלה.

I התנערי מעפר, קומי!
I לבשי בגדי תפארתך, עמי!
I על�יד בן�ישי בית הלחמי -
1 קרבה אל נפשי, גאלה.
I (רבי שלמה אלקביץ)
= י. 11111111111111111111111111111 !ווווווווווווווווווו??....... ,

ים פר ס ו ים  ד פ ר ס

ידע עפ,,
"

קופץ חדש של
יצא לאור קובץ 33-32 של ''ידע
�טוב לוינסקי, עם", בעריכת ד"ר יום
המכיל כעשרה גליונות דפוס, ובו
: באורחות חיים' עדות, ביד המדורים
הלשון. בעולם האגדה, זכרונות, מפי
� העם. שיר וזמר' בצירוף תוים, ביב

לוגרפיד. ועוד. V 140! עמי.


