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א

זהבאמריקההעבריםפזוריעלינושרבץחובישן-נושן,חוב
בספרותנווזכרציוןלעשותאניבאהיום.לסלקבאאנישנים,שלש
במסירות-נפש,אשר ;בהופעלעבדחי,אשראיששללשמו

עתונותשלקיומהעלנלחםאין-קץובמרץבסבלנותבהתלהבות,
ברותוהדליקספריםוחברהרבהכתבאשראיש ;זובארץנזברית

להוסיףהמשמרעלעמדרביםוימיםזן,בארץ·ציהעבריתלעתונות
והוציאעתרןאחרעתרןיסדיכבו,שלאהללו,לנרותופתילותשמן
ומעשיואליו,לבמאתנואיששםלאיומו,ובבואספר,אחרספר

הנשיה.תהוםאלוירדובחושןכוסוופעולותיו

-בזורזושרגשלשמואתלכםלהזכירהנני
צווייג.

זקוף-הקומה,היהודיאתאתםהזוכרים ?אותואתםהזוכרים

הקמוטיםהפניםבעלבלחייו,טפת·דםבליוהחורהרזההדל,
האדםאת-זהעםויחדצדוק,רבישלכגרוגרתוהמצומקים,

העבריםה"משכילים"בחבורתתמידונכנסיוצאשהיהוהפקח,הזריז
עלי·-ונשביחהאחת,בידרכתביםשלגדולוצרורבניו-יורק,

אזמפיקופיוהשונים,עתוניוגליונותשלאוספריושלההגהה
המטרה,אלהקולעותעוקצות,והלצותחדוריםמלאמרגליות,

היואשרהגריל,כמראההירוקים-הצהוביםהפניםאותם-פוניו
הירוקות·ועיניואז,מאירים-ודאגהתוגהצלתמידמכוסים
אפיגראמהשנון,מכתםשיר,חדוהשללרעיוןמתנוצצותכחולות
- 1אותואתםהזוכרים-החרוץ,נמחועתהזהשנולדוחריפה,

הזה,האישלנוהיתזרבחייועודשכחנוהו.שכבר /אניחושש !לא
וקלות-ראש.בנטוליצירותיוואלאליולהתי~חסהיינוורגילים

קעח



קעטרןןנצררייננרשרז

הספרותעלרקשחרנכנואנחנו.-לנוהיהאפשראידובאמת.
להתייחסשלאלנו.היהאפשראיד-המודרנית.החדשה.העברית
רשיאותםלקרואאפשראשרשירים.כותבלאישבנטול

לשמאלמימיןלמעלה.ומטמהלמטהממעלה 'וופהו
 ;החרוזיםובסוףהבתיםבראשיחרותהמחברושםלימין,ומשמאל

בלשוןחדוריםודברימכתמיםמליצות.בכתיבתמשתעשעיש O'tל
ימיהטובים.הימיםבאותםהמנהגשהיהכמוממשלשון,עלנופל

 ""ןשמענושמעםאתרקאשר"הלבנון",ו"המגיד""כוכבי-יצחק",
"הדבורה",אתערךעינינולנגדאשראדם.לכבדהיהאפשראיך

הבטלנותריחאשרלידו.הבאמכללתוכהשאסףזר.לןופת-רוכלין
עלכמאדהיהשחביבזה,רוזנצווייגןלמרחוקממנהנודףהיה

ונחשבוהתשעיםהשמוניםבשנותבאמריקההעבריםהקוראים

ישראל",סאטירותו"לנעיםנפלאלמליץגדול.למשוררבעיניהם
 .•כל-כךרבמרחקבאמריקה.הצעיריםהעבריםמאתנו.היהרחוק
שלהאחרון""המוהיקאניופטפטן.כבדחןבלתי-אםראינרהרולא

ה"משכילים".חבורת

ררזנצווייגגרשוןעלנביטאםלנו,יחשבגדולעולזאתובכל
עלהמרובותמפעולותיועינינואתנעליםואםכזובאספקלריהרק

למרותלעצמן;ברכההקובעותויצירותיו,העבריתהספרותשדה
 ."משורוואמןסופרהיהלאכיאםרוזנצווייג.הגדולים.חסרונותיהן

אמנםאםמשיריו.ורביםהיה.גדוליםכשרובותבעלעליון",בחסד
היהלאראם ;ובנעימותבחןנקראיםהשיר","ממיטבבהםאיד

שלם.אדםהיה.תוישיאאבלכבירה.אישיותהזההסופר
שלמהלשאיפהנפשרעמקיובכלבהתלהבותמסורוצנוע.שלונעים.
תהאואלבאמריקה.קבועהעבריתוספרותעתונותלראות-אחת

מביiולועמדורביםשמפריעיםבשעת !בעינינוקלהכזאתשאיפה
לבלעוהאומריםועקרביםקוצים"ביןיושבשהיהבשעהומנחוץ.
במכתב-יחזיק 1/העבריםביןמאלף"אחוז"אחדשרקבשעהחנם",
חלשלאישהיודרושיםמרובהועקשנותאומץ-לב-עברי"עתי

נפשר,בכלאליומסורולהיותלרעיונושניםהרבהלעבודכמוהו
ולריקלהבלהרבויגיעועמלוכלכיבראותו,גםלהתיאששלא
ושלישי.".שניאחריוולהוציאלנסות-האחדהעתוןובחדולהוא.



ורש•סותסםותקם

ררזנצררייג.גרשוןשלנשמתובגנזיהיואצוריםניצוצותהרבה
בסביבהנמצאהיהאילואחרים,ובתנאיםאחרבמצבחיהיהואילו
בוראיכשדונותיולברכה.שהיהבוראיאחרים.אנשיםרביןאחרת
בספרותונכבדחשובמקרםלרכובששהיהובוראימתפתחים.שהיו

אנוסהיהולאבאמת,לההיהשראוימדרגה.לאותה·;מגיעהעברית
לכותבם.רבכברדנתנושלאבכך.מהשלדבריםעלנחראתלבזבז
כקאמינרעליו.ערלההיהערדואולילקאמינר.שניאזשהיהאפשר
וכמוהרוהעוקצת.השברנהרבסאטירתרהקליםבחרוזיוהואגםהצטיין

ויורדותנרקבותאינןקינותיוכיאףלפייטנים,שרידהואגםהיה
שכתבררזנצררייג,קאמינר.שכתבהקינות.כאותןהנפש.תהוםעד

האומה,לבדפיקותאתהרגישלאאדמת·החרפש.עלחרוזיוא:ת
עלהבמערף·דמירנראבלברוסיה.הלאומי"ה"פייטןשהרגישכ.מר

שכתבמהמנחמיםחריפיםיותרמכתמירקאמינר.עלורזנצררייג
-שלוינקאי"ב"תלמרדלתלמודפאררדירתיר-ומסכתותיוקאמינר.

ובעקיצתןוהקלהנעיםבסגנונוקאמינר.שכתבהברייתרת.עלערלות
והשברנה.החריפה

ב

לפני-תרמ"חשנתבסוףלאמריקהבאררזנצררייגגרשון
גמרהיו-השמרניםשנותסוף-אלוימיםשנה.ותשעעשרים
המוניחדשה.תקופהוהתחלתבאמריקההיהודיםלישובתקופה

השמרניםשנותראשיתשלהפרעות-"ימי-הרעם"אשרהגולים,
שעלויוחסיןעשרהבבחינתהיוהחדשה.לארץאותםהביאו-

ההסתגלותובעבודתהחומרימצברבסוררהעםהיהטרודמבבל.
לב.שםשלאכמעטהרוחניולמצברומנהגיה,החדשההארץאל

היההעבריהחנוןמאד.שפלבמצבאזנמצאההאמריקאיתהיהדות
רעמיגסי-רוחובורים.בעפר.מונחתחיתההתורהלשמצה.פרוע
שלבמצבכזר.לא·נקיהבסביבהרקנין.מסחרבהעושיםהארץ

לבראוהרשאוניםבימיוררזנצררייגעצמואתראהזהתהו-ובהר
חובשישלהחדורדרךעללהשקראכפיל"עמי·ריקא",-לאמריקה

המוקדשאמריקה.אדמתעלשכתבהראשון,בשירובית-המדרש
-אךבה.עושר"רעשו"הצליחואשרהיהודים.ל-אלו



קפאררזנצרריינ.בושרז

נברה, ל•?'אלמרהכסףעגל
העת•קן,ההרהעמםשכהר

ארהרת·•רשר~,כלעם•שררזעםעזבו
 1עמ•-ר•קה·הרא !עמ•-ר•קה·הרא'?מר

הנדידהשלהשביחהתקופההתשעים,שנותראשיתעם
רבני·תלמידי-חכמיםשלרבמספרלכאןאתהשהביאההיהודית,

בחיילנשבהחלוחדשותרוחותלטובה.שנריאיזההיהניכרעליה,
תצמחמאמריקהנילהאמין,החלונברורביםבאמריקה,היהודים
סופריםגםהיוהחדשיםהאימיגראנטיםביןישראל.לעםהישועה
החדש.היהודיהקברץעלמרוחםלאצרלבראםבראשיתשקורעברים,

סופרימישירירב-פעליםר-עתרנאיסופרשרר,זאבלאמריקהבא
ריינרסרן,הכהןמשהפהלהשתקעבא ;סמרלנסקיןשל"השחר"
ררזנברג,ח.א.בא ;לעבריתקרילרבמשליומתרגםמובהקמדקדק

מנדלמנחםגםלאמריקהגלה ;מרובותוידיעותהגירןבעלחכם
 mתקערודהראשוניםכשידירערדאשדרבעים,רךמשרורדרליצקי,

ישיבת-קבעהתישב ;גררדרןל.י·שלליורשולחשבורביםבלב
סרפדיםגםנמצאו"ציורי-מסע".בעלזליקרביץ,גצילבניר-יורק

אךוקאאנדה,ארצות-הבריתפנותבבלומפורדיםמפוזריםשונים
להגיעוהנבונההשירההדרךאתהםגםידעוולאנברניםהיורובם
גשמיותרקהמלאיםהחדשה,בגיסההגסיםהחייםמטרתם.אל

ויגון.יאושרוחעליהםנסנועבורה,

הדליםהגליונרתבשניאזעדהצטמצמההעבריתהספרות
האדי·ר·..,הנוסעשל"הלאומי"-למקוטעין,שיצאווהקלושים,

החפשיתלאמריקהבאשמארדיסהזה,מחרחר-ריבדיינ~רהאפרים
 ,רשעתו•עלשבעאותררליסר 11רוטשילדהבאררןעםלהלחם

אותרשגםשסרח,זהתלמיד-חכםררדקינזרן,לוימיכאלשל"הקול*ו
ושניהם-באמריקה,מנוחהלולמצואובאמתונה,אירופההקיאה
בהרצאתברכילות,וריב,קנתררבדבריעתרניהםגלירנרתאתמלאר
עוזריהם,גםהחזיקוואחריהם ;רעהועלאישרפשובהשלכתלעז

-ותבונה".דעתהעםאתללמד'במקרם
•ענ•קר,•רם-•רםלורהתר'?•םלעב
-•קחר.ברהבערנרהלו•עור

רוחו.במרררזנצררייגעליהםהתלוצץבאשד



ררש•מרחמסרחקפב

במעטאוברבמנומסיםשאנשיםהיה,המוכרחמןכזהבמצב

הנסיןרנעשהאמנםאלהובימיםאלה.שלבמחיצתםיעמדולא
-הגונהיותרספרותיתעבריתבימהבאמריקהליצורהראשון
ההם.הימיםטעםליפהגונה

שניהםשרהזוךשלו"העברי"שור,על-ידישנוצרה"הפסגה",
להוצאתנגשהרבהבאמונתורקהראשון .היותונו·יסנרק

כעסקפרי,וישאישתכללהעסקכיבתקרתן,-והשניהעברי,עתרנו
מקוםאיןכימי,דנוכחושניהםואולםהיהודיים,עתוניו.שלזה

ואידלהדורשאיןבנחיצותה,מרגישאיןבאמריקה.עבריתלעתונות
להוציאוהוסיףכחותיומאמציבכלנלחםעודשורלקיומה."דואג
אך"העברי",הוצאתאתלהפסיקאמרכברושרהזון ;"הפסגה"את

להפסיקאופןבשוםנתנולא"העברי",עורךאזשהיהרוזנצווייג,
המו"למאתלוהקצובהקטנה.בתמיכהלהוציאווהוסיףהוצאתואת

 •בונמצאהשהמערכת ,הצרהחדרלשכרגםהספיקהשלא ,שרהזון
העברי"• aלעורךהיותועדרוזנצווייגהיההכליםאלנחבא

האחדים,ומכתמיומשליושיריו,;ךכבו.דמןובורחעניוצנוע,
המעטים.והקוראיםה"משכילים"ביןשםלועשובדפוס,שפרסם
-הבשהעשירהוהשפההעוקץאותואמנםאיןוכמכתמיובמשליו

של 11םילודגםידליילםינטקהםילשמ 11
הקלים-השוטפים,וחרוזיועליהם,השפוךהדק,ההומורואולם ;יל"ג

הסאטירההחדשה,בארץהיהודיםמחייוהבולטיםהבהיריםהציורים
המרוהלעגהבוזההמון,שלוההפקרותהגסותחייעלהשנונה

ויתרהמלמדיםהשוחטים,ה"רברנדים",הרבנים, :"מנהיגי-הדור"ל
עלברצוןונתקבלוהיובמינםמיוחדיםאלהכל-"כלי-הקודש",

 :ההםבימיםאליוכתבדוליצקיהמשכילים.הקוראיםלב
יקיר•,שיריך,•ק,רומחובז

 :בחשי•ר•ארתחאשראחכחדכםנמצא•
נאמניםציוריםהחייםממחזות

שהוצאת.דיווספחספחבכו

ג

לעורךבהיותונשואות,עיניוהיוהשכראללארוזנצווייג
u ,"מחיתו.אתמצאשונותמפרנסותקןה,כבודלנחוללאוגםהעברי



~:יםנדזרנצוויינב.ושוו

ביתמחזיקנעלים,מוכרספרי-חשבונות,מנהלרוכל.מלמד,היהדו.א
דילומצאלאזהומכל"העברי",אתעררךגםזהעםויחדמזרן.

לושקדםהגדול.חברואבן-עזרא.כאברהםכיתר.ומחיתמחיתו
"אישהיההואגםעברתו.בשבטעניראההואגםשנה,מאותבכמה
 :הואגםוכמוהרעזרה",רצוץ

רות, 1האוו 5חדבנרות,סחרו 5

 ~"י'ידת 5סבתכר•ב•ם,ו 5
ממכתמיר.באחדעצמועלשהמליץכפי

האידיאלמשאת-נפשר.היה"העברי"-ברחיתהרוחאולם
עבודת·כאלאליורהתיחסנפשררחיירוחוחייאתראהברשלו,

טעמו.ולפירוחולפי"העברי"אתלשכללהשתדלהואהקודש.
רגםבטעם.עררך//העברי"היהלפעמיםכילהאמר,נתנהוהאמת
לררינסקיבי~ליק,פרישמאן,ביניהםהעברים,הסופריםמחשובירבים

ב"העברי".משתתפיםהיורברדיטשבסקי,

היהלאהעברי" 11רשרר,כחברוזריזעתרנאיהיהלאהואאמנם
שהכרהשונים,הזרמיםאחריהלךלאהוא 1הפנסגה" 11כמרחייםמלא
כחבריו-מתחריו,איש-מלחמה.היהלאהואובספרות.בחייםגלים

נשואיכוללאהואקוראיו.אלתמידפונההיהשלרםבדבריכי-אם
ברחוב·עמי-הארץשלוגסותםהריפררמייםהרבניםשלבערותםאת

ברוחרקעליהם.מגרנהדברמעטרהוציאלאזאתרכבלהיהודים,
היאשלואמריקה"//מסכתאותם.מיסדהיהדקובלעגחתול

בימיםקולומבוס"של//במדינתוהיהודיםלחיינכרנההיותרהתמרנה
אלה.לימינוגםלהתאימהשאפשרההם.

לו.קשרתהיותרבשעותגםומתרגזמתאונןהיהלאהוא
במקל-נרעם//העברי«,שללקיומו-לבבת-עינונרגעהיהכשהדבר

 ,העברילהעתרןמרחוקעמדםעלהעבריםאתומוכיחמיסדהיה
 :רכיםבדבריםהקוראיםאלופונה

n המכוניםלתיאבוןמבעלי-היאושאניאין,, e ,"תי·מיסטין
אחריםערד·רנתנסראנינתנסיתיאשרהרביםהנסירנרת'!למרות
עודניבידם.עלתהולאמכתב-עבריבהדפסתברכהפרילראות
בארץאחדלמכתב-עתיהפחותלכלרשעהמקרםישכימאמין.
אות,זהאיןבזה,הצליחולאאני,גםוכתרכםאחדים.ראםהזאת.
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בארץאומתנושללגרפהצריכהשאינהמלאכההיאהזאתהמלאכהכי
בלבותההכרהתבראשסוף-סוףשלמה,באמונהמאמיןהנני ;הזאת

להולתתהעלובהשפתנואתלחונןמרעדבאכיבעמנו,המשכילים
גםלחבביחלוהקדושהוארצנועמנוהחובביםרכל·-הלאומייםניד~
בכללומסלרתימצא"העברי"כיהיא,ותקרתי ;הקדושההשפהאת
ימים,בקרבוהיהוהציוניים,הלאומייםוהמשכיליםהתורנייםבתי
עמו".בלשוןהמדברהעבריעםלכלי-מבטאשנים.גםאר

משמרעהיואטומותהעבדיםאזניאםגםעליו.נפללאודוחו
הדרושה.הפעולהאתפעלוולאקוראיולבותאלבכנסרלאודבריו

כשהוכרחבאמריקה",עבדילמכתב-עתימקרםאין"כיבהרכחר.רגם
נוחיםבדבריםפעםערדופנההתיאשלא"העברי",הרצאתאתלהפסיק

כיעליו.לאשיחוסרלפניהם.והתרפסנקשהתחנן.קהל-קוראיו.אל
שבעבאמריקה.תחדלשלא-והשרידה",היחידה"השפהעלאם

שרבעליומעמיסהיהפעםובכללתחיה.קםפעמיםושנענפלפעמים
בליענדיעתרןהרצאתענודתהזאת,והכבדההקשההענודהאת

בהרצאתנסה"העברי"שללהפסקההפסקהרביןותומכים.עוזרים

אתרעדך"נד-המערבי"מיסדיבידגםהיהשונים.וקבציםירחונים

העבדיםכלאתדגלותחתלאסוףשרצהעבדי,ירחוןה"קדימה",
דאדיקאלייםרביןקיצונייםארדתרדרכסיםניןהשוברת,הדעותנעלי

מייהיר-החדש""המהלךבעלירביד"משכילים"בידקיצוניים.
לאזהבסירנוגםאולםאותם.תאחדהשפהלשאהבתםובלבד ,שיהיר

חרוץ.זשרדנאליסטהיהשלאכשםמערלה.עררךהיהלאנכללהצליח.
ניצוץבמקצועו.מיוחדולץמהתלסאטידיקן.ודקאךהיההוא

לבראומידשחבראמריקה","מסכתנר.היהאוטויצחקשלמנשמתו

גםואחד-כך"העברי",גלירנרתבשוליראשונהונדפסהלאמריקה
הפא·אוליהיאוברוסיה,באמריקה .שרנותבהרצאותמיוחדבספר

שנכתנולתלמו,דהחקרייםמיניכלעלהערלהחרוצה.היותרדודיה
מהםישואלף","חמשהנספרושנאספואלוומכתמיר,האחרון.נזמן

-שפתרהמטרה.אלויקלעויבריקוכבדקיםאשדמאהחריפים
כשפתםומסולסלות.נפוחותמליצותבלירצחה.נעימהבדודה.קלה.
מןהיהלאהואזה.במקצועשעסקובני-דרדר.הסופריםשאדשל

אלא"טהרת-הקודש",עלודקאךהכותביםהמושבעים,הפרדיסטים



קפחרוזכצוויינגרשון

ימיכלהתנגדראם ;מאדברשהצליחהתלמו.דבסגנוןגםהשתמש
השתמשקרובותולפעמיםסגנונם,אלגםהסתגללה"מרחיבים",חייו

המלאכותיות.החדשותבהמלים

מטבעו.וצנוערךאדםהיההסאטירי,כשרונולמרותרוזנצווייג,
מעולםהעברית.בספרותלושקבעוהדלחלקועלהתאונןלאמעולם

לאמריקה,חדרההחדשההעבריתשהתנועהבשעהגםהתרגזלא
כיהרגיש,הואמגבוה.עליוהביטוהעבריםוהקוראיםוהסופרים

שכתבכאלהמכתמים// 11רבבשיריםחפץלושאיןדורקם,חדשדור
לספרבהקדמתוהקוראאליפנהובעברההדין,אתעליווקבלהוא,

 :מכתמיו
ח, 5וםחייחה 5סםםדםבקשהגני
תי 5נואונסנועזתיאשר
תי, 5הואכאשרספרוחבר

ה. 5תחיפיראתתי 5שאא 5ו
רהבינה,ראהאחי,נא,רע
.בינהשכוי 5הנותן 5האכי
ורצוןתשוקהאיש 5בכשם

צון, 55או?בכיונארה,תאוה, 5
בזדוני,ארבעוני,אניונם
נדרסים,הםקיץברוחיאך,

בידעוכי,אובאובתי 5שאא 5
םפר·הםכתםים.וחברתינערתי

לדעתמבליעבריתהכותביםאלה,עלרקהתרגז-התרגזואם
העתוןרב,,הדבורה'', ;התנ"ךאת-השפהשלררקמהאת

מכתמירבעקיצותיו,בפעםפעםמדיבהםפוגעהיהשהוציא.האחרון

חסרהיההרעל-עקיצת-נחשהיולאעקיצותיואולםוחזרזיר.
בהם.

ד

יוםהיהררזנצררייג.גרשוןעםהראשונהפגישתיאתאניוזוכר

ממהרכשהואאותר,פגשתיבאיסט-בררדרוייומחניק.בוערחם,קיץ

מארץ-ישראל.באעתהשזהצעיר.בתורלפניואותיהציגו!ולכת.
.בחדדניםומתובלשוטף.היההעברידבורועברית.אליוזברתי
באמריקההעבריתהתנועהעלנסבהשיחתנוחתל.מר.דבסגנוןוהלצות

דבריוואתאז.עדליזרהיהשמרזר.בארץהעבריתהספרותרעל
מדבריושלו.אמריקה"מסכת 11מרקליהיהידועקראתי.שלאכמעט

מעליומתרחקיםבאמריקההעבריםאשרעללוחרההיטבכיהכרתי'
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בגלוי,אמנםהתמרמרלאהוא"הדבורה".עתרנואתתומכיםאוינם
אשרהעברים.שהקוראיםעלתרעומותיוהביעקליםברמזיםכי-אם
אליי·לבשמיםואינםאותושכחושנותיו,מבחראתהקדישלהם
רגליואתכתתמיבשבילולילות-נדודים,ימי-עמללדלמי'-מנההלא

לכאל·משיקאגולשיקאגו.מפילאדלפיהלפילאדלפיה,מביו-יורק
לאהאםזהעבריתהספרותלשםלאאםאמריקה.עריוליתרסימורה

 ".זהקרקעאתשהכשירהוא

למופתיהיהסגנונווכיתשכחנה.לאפעולותיוכיאותו.נחמתי
העבריתהעתונותמיוצריאחדבתורושכרוהעברית,בספרות

העתרנרתתולדותאתלכתובשיבואהאיש,יקופח.לא~:אמריקה
ולעבודתו.לשמרחשובמקרםיקציעבאמריקה,iדעכרית

במערכתהיהזהרוזנצריריג.גרשוןעםנפגשתיפעםרעוד

שברו'י'יהגופרוירתך,יותרבכפפהקומתולהופיע.אזשהחל"היום",
מחלתמחלתו.אתאזחלהככרהואוהוקטנו.בקמטוופניוורצוץ

הברקרקגדולים.יסוריוכיהיה,נראהמה.מתשארםlדרטן,

ורזנוררייבאתהזכירובפיראשררההלצרתהיררקרת-הכחרלרתשכעיניו
אללחדרוויותריותריכולתיאחהשלחןעלאתרכעבדיהמהתל.

היהערדמחלתולמורתהיד.טראגידיהחייושארהזה,האישנפש
בעל-פה,שהשמיערהלצרתיר,פתגמיוועלומים.חייםורחמלאזא

להביאהיהאפשרבדלםאתלאואולםלכתב."נתבקשו"בדלם
ומלאיםלמאדהידחריפיםאכלגניזה.טעוניםהידמהםרביםבדפוס.

ערדדברולאעכרי,עתרןהוצאתעללחלדםאזחלדכברהואענין.
שלהשניהחלקאתלסדררקשאףהוא"הדבורה".התחדשותעל

מאחריו.לדארובכברומלאן-המותוכה.כהערשהוכעודנומכתמיר,
אתהראשוניםבעמודיהםבשרורהעתרביםאחהנדקרהיהופתאום

ררזבצררייג.גרשוןשלמרתודבר

* 
קבור.אלהורדררזנצררייגוגרשוןטורהרגשםסגריוידםהיה

התענגוכל-כןאשרהרכים.ה"משכילים"לאבהלריתרהשתתפולא
העבריםהאחרוןכברדדאתלדלחלוקכאוולאודבריו,מכתמירעל

לאשררותשתים-שלשאףהיאגםהעבריתוהעתרנרת ;השרבים
 !זהישראל"סאטיררת"נעיםהמסכן.המשוררשללזכורהקדישה
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