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וספריםסופרים

קרסלג.

ואתהוו''אניישלכדיאלוגאיגרות

כרןראליר).(ממכרגררתאיחילופי .כרכרמארטיןמרדכי
יהושע :הערותוהוסיפומגרמניתתירגמו .-1918 1897 :שרןרא

בצירוףבייעוץ.ישדר.:גריטהומבואהנכהשטרן.וגביראלעמיר
מרגוטנובר.רפאלובשיתוףסימוןארנסטעקיבא :הקדמהדברי
עמ: 538שתמ"בביאליק","מוסדשטרן.וגבריאל.כהן

אפנתעםתחילתו.עלמוכיחשסופרלומר.אפשרברבדעל
כמיציגברבר.ניצבהשניההעולםמלחמתמשלהיהאקסיסטכציאליזם

הצירוףשכקבעלפניעדרהופעתו,מראשיתכמעטעמקולכלזהזרם
החווייתי-שלועירוב:צירוףעיקרושכלברבר,שלהלוך-רוחאותרהזה.

ולאחרלציונותליישמותחילהביקשההשראתי-האקסטאטי-האסתטי,

נוסחהיהודי.גםשבכללוכולו,לעולםכבשררהובספרים,בהגרתמכן.
ישירשיחכלומרראתה","אנישלהנודעתבפורמולהידועלשהוגדרזה

דרגותשלוש-הזולתשלמקבילההיענותללאגםולעתיםלל:סמלב
במעלה,הראשונההדרגהוהיאפכים-אל-פכים,השיח ;לברברלוהבעה
השניה ;החווייתיהשפעאתבבלתי-אמצעיותלבטאאפשרשבה

שעתידותשיערלאודאיחייושלהראשוניםשבעשוריםאגרות,בחילופי

בכתב.ההבעההיאהשלישיתהדרגה ;ברביםלהתפרסםאלהאיגרות
בערדעשורים.כמהבמשךעטרמתחתשיצאווספרים,במאמרים

באורח-קבעאםהאישיתבמחיצתושהיואלהזכרהראשונהשלדרגה
אםכולו,העולםבכלהרביםזכרהשלישיתולדרגהבאורח-ארעי,ראם

ורקאךהרביםקהלזוכהלאמצעיתהריבתרגומים,ואםהגרמניבמקרר
עבריבתרגוםרעתההגרמניבמקורןתחילההאיגרות,פירסוםעםעתה

להבכתהנצרכיםהדבריםשאררכלמפתחותמבוארת,הערות,בצירוף
ודרכו.האישלהבכתהשעריםכלוהפותחיםשחלף.עולם

קרקעעלדרכומראשיתברברשלעמדתואתלהרגישהדיןמןתחילה
ובראשיתההקודמתהמאהבשלהישכןההרצלאית,המדיניתהציונות

לציונותבניגודוכולועצמושכלאףאחרת,היתהלאהנוכחיתשל
הרמוקואטית",ב"פראקציהאפיקומידמצאזהמררואכןזו.מדינית

שאינןאלה,באיגרותברםהiכדיכית.בציונותהמרדכסאתשהכיפה

בתקופתובייחודהנפשית-הרוחנית,בשלימותונובראתמשקפות

בוחלכיצררואיםאנווהתרבותית,הציבוריתפעליותושלהראשונה
רעיובקרבגםשגורשאינולנתיב .השגורמהמסלולהמיפכה

פנייתולפכיומחצהשכשנהלברבר,אפייניזאתואףב"פראקציה".
והמלמריכאררמבקשהוא ,) 1899(ראשיתלהרצלהראשונהואיגרתו

אתראהשנוברהמברא,בעלתמעירהיפהואכןשיריו.עלחרות-רעת
 ) 19(עמ'הפירטית-דתית"ו"החרריהכמשוררדרכובראשיתעצמו

אם-עולמוהשקפתאתקבעהואףכהגותדרכואתכנודעליוותה
באותההרצלעלההתרפקותאףעולם.השקפתלזאתלקרואאפשר
מעמקיהגיעהמדיניתהציונותאלשגםללמדיוצאתראשונה.איגרת

שבהבתקופה,אפייכיתדווקאהרצלעלזרהתרפקותוחוריתר.הווייתו
מלנותהיהודילעםליצור"הרעיון ;לינוארהאנסוידידורעולוכותב

--מעציבמשהראפילוביותר,מוזרמשהרבשביליבוישלעצמו
שירכלוכלאממכי,להרחיקךרקעלוליםאלהדבריכיחוששני,-

 .) 108 (רוצה"מארדשהייתיכפיעליך.להשפיע

המעטרתכשורותגםמתבטאתהיהודיתבמסורתברברשלשרזiייותו
שהרצלאישים,מזה,גוץואתמזההסמשהאתלהרצלמזכירהואשכהן
איגרתמלמדתזושרשיותועלימים.באותםמהםרחוקכנודעהיה

להוסיף.ולמותר-נוכרואדלהשלמהולסבתו;לסברשלומופלאה

המכתבהמדרשים.כחקרהמדבריםראשימיםבאותםהיהזהשסכר

זאתהרגיש(ואףלסבויחסועלנפשוהשתפכותלרובאמוציותשופע
~תשעזבתי"מיוםלחסידות).דרכועללספררהגודעתבהקדמתו
:אמנים,אנשי-רוחהרבה"היכרתי ) 1900(כראשיתהואכותבהבית",

עצמת-הפלאאתשרבראיתילאמעולםאןואנשי-מדע.משוררים
ופשוטהחזקהשאיפהשלגבורתהאתהרוח,שלהתמימה

שאיניכמעט---סבאאצלכמרויפהטהורהכהכהתגלמות .
כשאניובנפש,בלבהערצהשלדמעות-ומערתיאתלכבושיכול
חקרבתחוםבעתירלדרכורמזאולםהחביבים".פניואתבועתימעלה
היהודיתוהמיסטיקההחסידות;חקר)זהצירוףלברברתואםזהאם(ספק

 •ואהבתיתודתיאתלןלהוכיחאיטיב"לא ;הדבריםבהמשךמצרי
חייאתואעמיד ;שליהתחומיםכתרן •בדרכיךאלןכןאםאלא

חייך"מפעלאתלהמשיךרוצהאני---היהודיהעםלשירות
) 115 (. 

שללברתשומתעצמואלמרשןוברברמרוביםימיםעוכריםלא
נוברשמציבהתנאי"ררעלט'.'העתוןאתלעררךממנוהמבקשהרצל.

אצלמאשריותריתערבשלאלומבטיחוהרצליחסית""אי-תלות ;הוא
אחר-העם,אתלעריכהרגםלומציגמידידיואחרפייבל.כרתולרקודמו
לעתיםרקמשיגיםאיררפאיים"עתרנים"השילוח"אתעריכתורמתשאת

"די :הרצלשללמחמאתוגםקצרהעתלאחרברבר).וזוכה 126 (גרירות"
לאאולם .) 128 (דור-המשךשקםהואשמחואףמצרייך"הואוועלט
להתארגןהצעיריםהחלושכןהצעיר,מהכוחלהרצלהנחתימיארכו

הצעירים"אנוהרצל.שלרוחולמורתשהיהאירגוןב"פראקציה",
ארגוןמייסדיםאנו---כידייםהענייןאתלקחתמתחילים
לגבייתירהחשיבותכעלהואהענייןהמפלגה.כתוךהחדש

צעיריםשלזהמררלערייתו).ברברכותב . 133 (התנועה"התפתחות
הציוניתלתכניתהיהודיתהתרבותאתלהכניסבדרישהמתבטאבהרצל,

גבוה,יהודילבית-ספרה"פואקציה"ראשישלהתכניתמשתלבתובכך
האוניברסיטהכרעיוןלשיאהותגיעושכיםימיםעודשתתגלגלתכנית

המובהקהלוחםיהאה"פראקציה"אישוייצמן'שח.העברית,
מעריכתברברפרושכךובשלזומפעולהמסתייגהרצללהגש::תר.
קצוזמןלאחרשכןהקרחון'קצהרקהיתהזרפרישהאולםה"וועלט".

שלספרוסביבכררראר,-אחד-העםכפולמוסכרכיםהקעריתגלה
 '."אלטנוילאנר".הרצל

עוררההרצלשלזהספרועלאחד-העםשלהקטלניתביקורתו
אישיתמפגיעהגםנמנעשלאכרוראר,שלכיותרחריפהתשובה

אלהאתובייחודהציוניהמחכהאתהסעירזהפולמוס-דבריםכאחה"ע.
תוכנההעמקתלה,מחוצהאלהראםה"פראקציה"אנשיאםשדרשו,
שגרםמהאחה"עשללצידומידהתייצבברברהציונות.שלהתרבותי

 \ואכן .) 155כעמילנוברמכתבוכייחוד(ראהמהרצלולניתוקלקרע
התפ.יסהנגדמחאהמשרם(בו)'ש"יהיהקובץלהוציאאזנתכווןברבר

(המכתבלןאין---היהודיתהלאומיותשלהמיכאניסטית
עמוקצררךכרמורגשכיעליו,לומרשניתןספרכיוםלאחה"ע)הוא
פולמוס .) 156 (הזה"בספרכמרשבעמנוהאינטלקטואליםביןכזה
הרצלשביקשוככלה"פראקציה"שלהאופוזיציוניתכמגמההשתלבזה

שכןכתוהו,מאמציועלוה"פראקציה"אנשיאתכתשובה""להחזיר
שלהמריכי-הריפלומאטיהכיווןלכיןהצעיריםמגמתביןהתהוםגדלה
עמילמשל(ראהאישיותוהאשמותרכילויותכאןכתערככוכרגילהרצל.
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בתחומיברברמעורבהיהשבההאחרונההסערההיתהזראולם .) 169

הציונית.ההסתדרות

ואין ) 164 (קיומהחדשיי"זלאחדמעשהבאפסשקעהה"פדאקציה"
ראידגרנית.עשייתיתמבחינהנרטש,בהדרגההחלשברבדהפלאמןכןעל

 :אליהםנמשןשלברבדבריםויותריותרושרקעהציוניתהפעילותאת
הלא-יהודירגםהיהודיבעולםונתפרסםנתגלהשברבחסידות,העיסוק

ימירעדברברהצטיין(רבכןרהשקרדההחרוצהבעשייתוובעיקר

הספרותית-בעשייהובהדרגההיהודיתהאמנותבתחוםהאחרונים)

ובררב.אליבאכןשעלהיהודי,מהעולםהדחקהדחקשחרגהתרבותית,
ולא-ליהודיםהואנתכווןנפשר.חביוניעלהאדםאתלפניושראה
כאחד.יהודים

שבה"החברה",הספדיםסידרתהיאזהבתחוםראשונה"סנונית"

(יצאושרנותחייםלתופעותסוציולוגי-חברתילעירןספרכלהוקדש
קונגרסהיהברבדשללמנוסתושסייעהאחרון.ההלםספד).ארבעים
כמרה.נשמעשלאצררהלכש"הקונגרס :אמדעליו .) 1903 (אוגנדה

הגורלאוליחראעלישעכרהזעזועוכרואים.גדוליםרגעיםהיר
סילקתי---שכאדםהמבעיתאתמעולםדאיתילאכןשכחיי.
חייאללהביאורצהאני---היהדותמןשחראמהכלמעלי
דעתוחיתהחמודהפחות).לא 171 (מחיר"ככלמוחלטיםוגודלטרחו
-הדרכיםנבדלווכאןבכןאולם .) 179 (זהקונגרסעלרייצמןשל

החסידותלמעמקיברברשלובריחתוהציוניתפעילותולהמשךרייצמן
מכתבוומדינות.עמיםגבולותיודעתשאינההנפשהיאהנפש.ולמעמקי

הואברעולמואתבבירורחושף )-199 198 (הרפמאנטסאלפרןלהרגו
גםבבדבדשבה,והמעולהלטובחדירהתוךהעולםספררת :מאזשקע

לכןרעדותנעלותמארדאנושיותחטיבותבהשגילההחסידות,עולם
הנפש.לעמקיזיקהבעליאולםבריתמבנישאינםמרביםהרישום

שלו.החסידותמגילויישהתפעמו

פשטוכאןהעליונים.בעולמותויותריותרההדרגתיתהשתקעותותוך

מאחדברבדמקבלפנימית."התחדשות"עלכמשמעם.ובדבריםהדברים
רעדמאזאותרשתלווהביקורת,בבדבדשהואמרעיש,וידויהידידים

 .לפתרוןניתנתאיננההכלליתהגדולה"שאלת-היהודים :אלהימינו
--חיהישרתמאחוריהדואהשאיניהזיההיאתרבותכחזרןהיהדות

 •ששתבןשהעםבשעההסגוליים.נכסי-התרבותכלעדןמה-
אתחיברבדאולם .) 210 (שלו?"חיי-הגרףעצםעלנאבקהמיליונים

משעןלומשמשתבחסידותאזשעיסוקוההגותית,החררייהעולםעולמו,

בפריזמהעתהמשתקףהכלמיסטיותבתנועותכחוליהומשענה.

חליפתלפילפחותלראשונה,הואמקבלכןשלו.האישית-אכסטאטית
אותםשנשמעדבריםבחסידות,לעיסוקוביקורתשלפנינו,המכתבים

(מבדסלב)",נחמןשלד'האישי"דיוקנו :שלרםמגרשםשניםיובלמקץ

ברשישורקמארדמוצלחהואאותרשציירת"כפידובנרב,לוכותב

בברברהמבחיןמדרבנרב,שומעיםאנואףאידיאליזציה".במידת-מה

שומעיםאנולברברעקיפהביקורתמעין .) 215 (אסתטיתנקודת-מוצא
והיותרבארץשלוהראשוניםימירעלהמספרבנימין.ר'שלמפירגם

ובקבלנות.קשהעובדשעה,לפישכיר-יום."הנני :בפתח-תקרהפועל
ואדמהגבימאחוריהןהציונותאודותעלהחולניותשהשיחותשמחאני
ערדשברברהניגו,דכאןמקופלבעצם .) 217 (לרגלי"מתחתממששל

האכסטאטיהעולםביןיםמניהתהוםעלהאחרוניםימירעדזאתישמע

בתכליתאחדיםלפתרונותוצריכההזקוקההעכורה,המציאותלבין
לברבראררגאניתהיתהשבוודאיהאישית,גאולת-ההתחדשותמאשד

בלבד.לואןקרובותולעתים

אסףשהואאקסטאטיים.וידוייםשלבאסופהברבראזעוסקבכדילא

המסראתמצאשבהםוידוייםהדודות,במשךהמיסטיקהמעולם

הפירטיהכושרבשלאסתטי.רמתן-דעתאין-אומרחוריה"הבלתי-אמצעי

בקאתרלים.עניןלואיןעצמו,אתמסבירהואכאןאףשבהם.המוזר"
לפניעלבחלומותשניחגרחזרןב"בעליאלאודומיהםפרוטסטנטים

מדוביםהדיםומעודר )-1909(במופיעהספדאכן.חייהם".שלולפכים

עולםשלבחוויותעוסקהואזרבדדןנפש.בעליבחוגיםובעיקר
ראםבחסידותמוצאשהואדומיםבעולמותבבדבדשלנרלאועולמות

חוויותיושאתעצמו,ברבדהואאלהלכלהמשותףהמכנה :לומדתרצה

למכתבולבלשיםוראויאחרים.עלאחתלא"מלביש"הואהפנימיות
ברבראזחיעולםבאיזהשנביןכדי ) 222 (האקסטאטירתעלמרמברטשל

אתברדיצ'בסקייוסףמיכהאזהגדירריפהשלו.המסראתכירוןולמי
רואה"אני :החסידותששמההתופעהעלבתהייתוברבדשלדרכו

שלאמיתרמשלן.דברים[הבעש"ט]במעשירתהכנסתשלעתיםלהעיר,
הציירהמלאכתחשבוןעללזקוףשישרמה .בהןמצרייםאינםדברשל

גופא"ליהדותנקלהעלייוחס-גרמניתציירהלהקוראוהייתיעצמה

 .ל.לי[ולימיםלברברהיתהשהחסידותמידתפס"בשמיהוי .) 225-224 (
מרמברטאותראולםהפנימיות.חוויותיועומקאתעליהלתלותיתדפרץ]
האקסטאטיים.הווידוייםלמקראלבררחשיאתלברברלגלותחוששאינו
בלשוןאפילוזאתאומרוהואברברשרואהמהבהםמצריתמידשלא
מטיליםאלהנוצרייםלשרןמעילגיכמהכילכחד,ארכל:"לאביותרגסה
'האלוהים'עםשלהםהארוטיקהאתהמבקשיםאלהכיכעתהמקצתעלי

האלוהות"אלמאשרהבהמיותאליותרתכופותקרוביםהסתםמןבלבד.
) 234 (. 

בתכליתהשוניםהיהדות.עלברבדשלהמפורסמיםנאומיובאיםואז
"מהרתעלבגרמניה,כיחודהנבובהמללרבתספררתמאותההשינוי

לארמיב"יישרם"והתחדשותכהתפעמותהיהדותנתפסתכאןהיהדות".

העולםמלחמתלפניהאחדיםוחיבוריובנאומיורכן .כאןאףציוני.
ערדלנרלספקאיפאצדיך:"אתהלאנדאראדגרסטאבלומעירהראשונה,

לשררתצריךאתה---וכר'וכר'וחיוניותהמחשהקונקרטיות,איזו

 .) 275 ("---בקרבןהאלההדבריםכלחייםזמןכמהעיניךלנגד

ואף-ברבדשלומחשבתורוחוהלוךלנוסחומפורטחריףניתוחכאן
 .עלאיןהזולת.שלהחייםלביןהאישיתהחררייהביןהגשרמתבקשכאן
הפדאגאי.בחוגתחילהלהשפיע,מתחיליםברברשנאומיהפלאמןכן

חרצהרעיונותיופושטיםמכןולאחדלראשונה,הושמעוכתליושבין
בכלמיפנה"נקודתברבדנאומיהיוכהןלהנסמרחקים.למרחקיומגיעים

הרביםלברהגיגיהמביעצווייג,באדנרלדהדין)רהרא 264 (מחשבותיו"

שלעוזןבכלאותרוטלטלוחזרוספריך"שלרשת :ברברנאומילמקרא
המליצותשלטוןלאחדהיהודים.בעירתעבראלרוחניותחוויות

המפלגות.שארמשלפחותלאהציונים.שליאוש,לידיעדהנבובות,
הוויכוחיםאותםרכלאישיםעלגבולאיןעדהמגעילהההתקוטטות

ספירותאלאותיהניtכרהמהותיים.הענייניםמןריחוקתכליתהדחוקים
בעייתאללגשתיכולתיששרבכןעלכללירת.ורוחניותארמנרתירת

חייםאף .) 289רבדאשרנה"(בראשלןכנהתרדהמכידאניהיהודים

ומעריץמכבד"אני :אלהבדברי-הערצהלברברפונההצעיראדלרזוררנ
עצמיאתמרנהאניבגאווהשהדיהצעיר.היהודיםדודשלכמנהיגוארתך

באמריקהלרבניםהמדרשבית
 ~הרחבהציבוראתלהזמיןבזהמתכבדיםאנו

בעברית.הרצאותלשתי

אחרי-הצהרים 3 , 15בשעהבנובמבר,-5השני,ביום

מירסקיאחרוןפרופסורשלהרצאתו

 :הנושאעלבירושליםהעבריתמהאוניברסיטה
 11הבינייםבימיהעבריתבספרותומורדות"מעלות

אחרי-הצהרים 3.3סבשעהבנובמבר, lה-סרביעי,ביום

נץיעקבפרופסורשלהרצאתו

 :הנושאעלבירושליםהעבריתמהאוניברסיטה

הכלכליהרקע-בשבתהמכירהיישטר
ההלכתיייוהיסוד

הסטודנטים,במועדוןתתקיימנהההרצאות

כיו-יורק.ברודווי, 3080אונטברג,בנין .
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הנפלא.המחדשהנאבקהעתיק.עמנואלהחזיררםשדבריךהללו,עם
משמעותהלישהיאובממשות,ברוחהמטרהעלליהוריתנעוירו.אזיה

כובד,שלהגדולהלהשפעתוהדרךסלולהמכאן .) 472 (ציןר·של
לאשקבעההראשונה,העולםמלחמתשלאחרבימיםובגליציהבגרמנהי
העליהבפותחיולהיותלארץלעלותרביםשלהחי:-טתםאתבמעט

השלישית.

כובדלהידרש.כאלץואףכדרש.הראשונההעולםמלחמת jפרר'עם
ארציותלבעיותמרומיוממרומי"לרדת"ואףגרמניה-יהודיםלבעיית

והמושגיםהכפשבמסתוריהדורשנוכרביותר,דחופותואףאקטואליות
למעלהדששבה 'התופעהאתזובמלחמהלראשונהגילההלאומיים

כמרלממשות'עם'המושגליהיהלא"מעולם :שכיםמעשור
רצינירגשאתרככלכמעטשוררהיהודיםכיןגםאלה.כשכרעות

לשירותלהתקבלסיכויכללצערי,לי,איןעצמיאניוגדול.
ליישבקשהברברשלזרמופרזתגרמניתפטריוטיות .) 337 ("---

כיצדייפלאלאכךמשרםוהכללית.היהודית"ההתחדשות"מושגעם
עלמגןוהואהגרמניםידיעלבלגיהשלכייטרלירתההפרתעלהגיב

והתחזיתגרמניהשלאויביהלגינוינפסעאך.מכאןתוקףבכלזהמעשה
כאן .)-340 339 (בעקבותיהשתבראוהחירותגרמניהלכצחרןהמרהיבה

דבריםלכללשלורהאקסטאטיהמופשטהדיבורממרומי"יורד"ברבר

ראוי !הםאףגרמניםואלה-גרמניהאתהמגניםבגנותבוטים

ביןזרמפורסמתשסימביוזהלמדיםאנושממכהזו,לפרשהלהידרש
שרשית.אררגאכיתאמתמבחןבשעתלברברלוחיתהלגרמניםיהודים

גרמניה.מיהודיאלהעלגםללמדירצאיiכזהנעבידהמרוביםהמכתבים
כאישלכו.הנודעלהמןזיגפרידהיהודי.בגורלהרהרוגרמכיותםכלשעם

.עללברברבמכתבוהמלחמה,ימישלבעיצומםמתלבטלעתיד.שמןבן
אנו .) 365 (הלאומי"רעיוננומת :t"להג•בהתאםהיהודידורעיצוב
מברברמבקשהואאכןלארץ-ישראל.להמןאתהובילהזושדרךיודעים
שומעיםאנוזאתבמקרם .כאןמצאנולאלכךתשובה .הדרךלושיורה
קונקרטיפירוטכלללא ) 378 ("התחד-::ירת"הואהציונותשעיקרשרב

שבימיביאור.כלדורששאינואחד.עניךלהוסיףהדיןומןזה.לצירוף
באונסשנאלץעדהתגורר~םבהפנהיים.ברברמתיישבאלהסערה
הטבע.בחיקבתיים"הצורך :שםלהשתקעותו.הטעםגרמניהאתלעזוב
 . .) 359 (שלכר"הרגשאתהתואםכרףבתרך

כתב-עתיודע","רעדירחונובהוצאותימיםבאתםעסוקנובראכן

לאכדארארגרסטאבהיהודיים.אולםהעתשבכתביהיוםעדמהמשובחים

שלהמופרזתהגרמניתלפטריוטיותהתנגדותובשלברלהשתתףמסרב

הששיםיובלחגיגתלרגל
היקריםהורינושללנשואיהם

שתדלןרבקהובתיהצבייהושע
פלורידהבי,'ץמייאמי

הברית.בארצותוהכ!סורתיהעבריהחנוןחלוציעליון.בחסד(!ורים
העבריתההסתדרותהציונית,התנועהותוכ!כיכ!נהיגי

הנשיםציון.פועלי"ההסתדרות",לישראל.הקיכ!תבאכ!ריקה,הקרן
ברית"."בני"פרבנד",החלוציות,

ואהוביםאוהבים(!סורים,הורים

ברכותבשפעאתכםומברכים"השחיינו"מודיםהצאצאים,אנו,

ביחדימיםואריכותשלום,בריאות,לש

וב"בביאנקולאהשרה
ביו-יורק-נתן

בראילןאוניברסיטת-ודניאל

וב"במרגליתועידנהכרמיד"ר

באר-שבע-ועטרתמן,קשת,אדר,אור,

וב"בשתלדןואביבהמרדכיעמנואלד"ר
הבירהוושינגטון-ונועםכרמי,דורון,

אתכנראהלארמי.תפסציונישאינולאנדאראר. .)-399 398 (כרכר

לגבינוקטשהואהחריףהטוןאףמכרכר.עמקותכיתרגרמניהבעיית
צעירגםמריםכרכרהמרדנסאתדרשני.אומרכמלחמהנוכרעמדת
כרכרלכיןכיכרהקרעעלקצףכשצףהמתריעשלרם.גרשםי"ט,בןדורם

לאומנותאיננוהאמיתיהציונישל"ענינו :בשלונובראולם .) 410-408 (

ושרב, .] 414 [על-לארמית"מטרהלמעןהיהודיהכרחהתלכדותאלא

הצרופיםלמושגיםלמעלהרעולהחוזרהואלציונותהואכשמגיע
להתקדם.ש"עליכרנוכראתלייסרכהןהכסמעזככדילאו"הטהורים".

עלינורכיהחכרהיסודותעלההשפעהאלהאלוהים'עם'השיחותמן

מכחינהאולם .) 476 (החכרתי-מדיני"הכיווןאתשלכרכציונותלהגביר

רקעכלשנחרשכלא ,) 492 (הציונותעלכעליםכצירופיםכשלו.כרכרזר
אליהושלמכתבולצייןהדיןמןהכלמעלאולםמאחוריהם.מציאותי

העליהעלכרכרשלהמכתביםכחילופימבוטלתלאדמותרפפררט
כספר,האחרוןהמכתבואפיינימכן.לאחרארתהשקייםלארץ-ישראל.

עלייתולאיטעמיםוכמהכמהמרנההואשכרלרפפררט,כרכרתשובת
 .) 508- 507 (לארץ

* 
שראויוענייניםדבריםשלקצםכאפסאךנגענוואנוהדבריםארכו

בשלהימסתייםהספראתם.להתדייןהיהרואימכךויותרלהביאםהיה

מבוטללאחלקהיהשלברברהשלישיתהעליהזרםהחלאז . 1918
 .לארץלעלותאחרותומדינותגליציהמגרמניהנוערשהניעוכמניעים

הציונות.כתולדותחריגהתופעהזואיןוכהפנהיים.כגרמניהכשארכרכר

עלולאציוןחיבתתנועתשלשראשיהיככאלי.שמואלפעםהעירככר
לאזר.תופעהלכרמוכרתאנוימינועדומאזהראשונההעליהערליעם

שהיהלי.ניראהאולםכגרמניה.ישיבתווהמשךכרכרעלהשיגומעטים
בפומבילכרכרלומרשנה,חמישיםלנוברלוכמלאתשהעז, .ויחידאחד

יוסףזההיהמלב.שנשכחווחבלהיוםגםלהישמעהראוייםדברים
הנודעת,פראגכוועידתנוכרעםשנפגשהצעירהפועלאיששפרינצק.

דיברנושפרינצק.אומרזו,בפגישהגורדרן.א.ד.גםכנודעהשתתףשכה

שלחידושהעלכישראל.החדשהמעשהציורייכלעלונדברנויחד
העבודהתרבותשלהעממיהתוכןועלהחלוציהמעשהעלהציונות.
כארץ.העצמיתההגשמהרעדתהבונההחכרהעיקריועלכארץהעברית

פראגאחרי---דברלזוזצריךפראגשאחריבהרגשההתפזרנו

כדיואלפים.למאותתלמידיםהגיעוהארץאל.כרכר.עצמךלךגםחניכו
נקראתפראגאחרי---אתהרעיונותיךככוחגםחייםמצורתלקיים

ומצפיםמקשיביםאלפיכלפיהעליה)עם(ללכתזהדברלקייםמאליך
כןלכרכרהמוקדשהצעיר",כ"הפועל(נדפסקרה·:לאכזאת-

:"ככתבשפרינצקשלכספרוונדפס,וחזר 16 / 17גל'תרפ"ח,החמישים.

 .) 326-323עמ'פה"וכעל

מהאולםוהמהדירים.המתרגמיםמעשהאתגדוללשבחלצייןיש
היהודימהעולםהניכורבולטמקומותמעטשכלאלהעיר,ליוצראעשה

דוגמאותשתיאךואביאספורלאיןמקומותליוציינתיהארצישראלי

כחרם):משההעברישמולתתצררךהיה(בעבריתצרבלמרריץעלכלכד.
כרשמוומרוביםאחריםעלואילו ) 124 (ספורותמליםכמהנאמרו

שלהתווךמעמודיהיהצרכללרוב.והריביוגרפייםפרטים

תמידשלאחשוכים.ספריםומחברהגרמניתירדאיקההאנציקלופדיה

כאןנמצאכאן.וכפטרלארץעלהגםחראהיכרם.שהואכשעריהםנאמר
כותבוהרי-"אלטנוילאכד"פולמוסעלאהרכפרייזמרדכישלמכתבו
("השילוח"זהבפולמוסוחשובמפורטמאמרהואאףפיוסםהמכתב

להוסיףחייכתעבריתמהדורהאולםמגרמנית.תורגםהספראכן .)א"י

כעליהםאולםגרמנית.לקוראידבראומריםאיכםאםגםאלהדברים
שאליהולהוסיף.שלאארכללאעברית.לקוראימרובהחשיבות

היהלארץ.כידועעלהנובר,עםמרוביםמכתכיםשהחליףרפפררט.

זכראיןזהלכל-"קהילתנו"הקובץממשתתפיאלפא.ביתמראשוני
גריטההגבשלהמצוייןהמבואכסעללהעלותישגיסאמאידךכאן.

האפולוגטיקה.לתחוםמפליגהלעיתיםשהיאאףשידר.

ואזלבואיתiנהמהולאהבאיםשהכרכיםכקווהראשון.כרךלפנינו
עלומות.כהעדשהיומזוויותכרכראתהעבריהקוראיכיר

 •(סוף)
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