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ועוד וכן ספריו בגרמנית ובאנגלית:
אתריהן בא מאמרו של הרב י. ל.
הכו;ן מימון על השל"ה, — סבו של
בעל היובל — לאחרי עלותו לארץ
והשתקעותו בירושלים. מסיים את ה־
המדור הזה מאמרו של הדייר ע. פוונד
עד הירחון "ישורון" בעריכתו של ־
ד"ד י. וולגמוט, שעל דפיו נתפרסמו

. וולפסבדג. ממאמריו? של י - ?רב-ם
וולפסברג הוא מצד אמו מצאצאי
?ההל"ה ובילדותו ובפחדותו הושפע
הרבה מכתבי סבו. בבית אביו הסוחר
והמשכיל קיבל חינוך תורני וכללי ול-
אחר שגמר את בית הספר חתיכויי
של הקהילה בהאמבורג השתלם בתל־
מוד ובמדעי היהדות ולמד. באוניבר־
סיטאות היידלברנ • וברלין פילוסופיה
מתימטיקה ורפואה, והתמחה כרופא־

? .' . י" ־ ? - , . ? י - ;:" ילדים. ?
מנעוריו היה פעיל בציונות ובמז־
של . במחיצתו רחי. בחיידלבדג עמד :
ר' זלמן ברוך רבינקוב' מסוסנוביץ
ולמד מפיו ד'רבח על חיחדות. במלחמת
חעולם חראשונד. ניוייס; לצבא חיגךנבי
י הרפואה לחזות חמזירה ונשלח בחיל.
בםייד - עם צבא חיכיבוש חגרמני ופעל
ובליטא. . נים ועוד כמד, ערים בפולין
כאן נפגש לראשונה עם יהודי המזרח.
לאחר לחעריכם. : והושפע מחם ולמד '
תום המלחמה גמר את חוק למוריו
? והחל :להו- ברפואה ונצטרף .. למזרחי
.י בגרמניה י ה־ ציא.את. בטאון המזרחי
המזרחי בגרמניח, לחבר .הועד חפועל"יודישה פרסה". עיד מחרח נבחר ליו"י־
הציוני, לחבר הסוכנות היהודית, חבר
ועד הקהילה בברלין ועוד, בתדצ־'ד
בד . ברופא ילדים. בירושלים. וו. הוא
יוצרי "חמזרחי הוותיק" וממייסדי: כפן
חנוער חדתי ועוד. סילבד מאותימאמ־
רים י בלועזית כתב גם חרבח מאמרים
יצופח", "במישור

בעברית ב"הארץ", "ה
."פיני", "מאזניס", "החד",• "נתיבח",
"הדאר", "בצרון", "תלפיות" -ועוד.
נתמזגו אצלו אמונה וידעת ר<רה, מדעי
חטבע ומדעי חרוח חכלליים למזיגה
.אחת וכל: ימיו חוא טורח' לגשר בין
'פעילותו יש ?מן ,עולמות .אלח. בגילוי
חיפיינתיזח: י רופא, י סופר, הוגד, דע:':,
אמן,־ מנחיג־ציבור, איש העיון ?ואי• ע
חמעשח, איש חמדע המדוייק .ואיש
חחסתכלות חמופשטת, יושב אחל 'מ־
ארגן תמונות ונואם , באספות עם ב־
למזיגה. עצ- . שאלות השעה. •'.הוא מיזג
מית דת, ציונות וסוציאליזם ורואה
בה השקפת י עולמה של חיהדות ה-

היסטורית,
:.. ראשי פרקים, על י השקפת י עולמו • ב-
."עיוניים, ביהדות' ' יהדות, רשם 'בספרו
המסות והמוגוגדאפיות שלו על אישים
ונושאים ביהדות, מצטרפות - לכמה; ו-

י ," י • •. כמת ספרים. י•
מחקרים חשובים באים? ביתר .מדורי
חספד: "באחלי תודח"; "עיונים בבע-
v בתסד יות ישראל'/• "אישים י"וקהילות
ותרגו-- : ספרות : צות ישראל"; "בשדה
בישראל" ל- מים'/ "רופאים. וריפאה:
ענפי חמחקר שבהם: עסק ;בעל היובל

הראויים.לחעריכח :מיוחדת.
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אכדחפ כלאטי

קולות מן הג־ונגל
הוא יושב ליד חמקלט. בחוץ מזרזף גשם ומטריד עוברי אירה
ובבית רועף אור בנברשת המשתלשלת מעל התקרה. חקירות
עטורים תמונות של סתיו בשלכת על רקע נוף כפרי ושל אגרטל
שושנים פקוחות שעליהן נושרות. מסגרת התמונה:ימצופה זהב וצללי
הבהר, והאפור משרים רוח דמבראנדטית. על שלחנו ספרים מנובבים,
דפים פתוחים של גורלות אדם ונתיבי חיים. היד מעלעלת, העינים
עוקבות, תג בתג נוגע וקו בקו נקשר. ניצוצות פורחים בחלל,

ושברי מתשבה מצפות ל"תיקון". ,
הוא יושב ליד חמקלט ומתוך חתיבח בוקעת מנגינת ג'ז.
ויורד, וחצוצרח תורעח חרועת עולח' סכספון מייבב ומתחסד בקצב .
אזעקה. היצרים מתלבים, חדם 'לוהט בעורקים ושאגת פראים פורצת
על היציע. ההמון משתולל, מחיאות כף. סוערות. והרגליים — אש

בוערת תחתן.
' רוח חמדבר ־נושבת וחטרומבון המנגינה דוהרת במעלה ההר,
ארוך הצוואר נושם ונושף עמוקות. גומות חלחי מתנפחות ושוקעוח.

זיעח ? ניגרת י והמתופף על דוכנו מתרתח ומלהיב• את החושים. .
.י הוא יושב ליד המקלט, בתו הפעוטה ישנה בחרדה שנת ישרים
וחלום ילדות פרוש על קורי עיניח, ־וכאן חמצלתיים נוקשות ברעש.
.שורק' רוקע וחמנצח בשרביטו באויך• הקחל צלילי נחושת מחדהדים

.. , : . . המנגנים.. ־ ' . ומדריך אית ממעע
'לבושי כותנות צחורות-ומקטרנים תומיט ?" מקיורזלי שער, . כושים . ; ' .
לבם ואת ערגתם אל יושבים ליד ביליתם ופתנים:ב~קול או! ־כאב '

'חפסנתר; ומנענע,, משם באו. "מטבו". נמתחים מיתךים,. . חיער סבכי ?
הגבוה. כלי חנשיפח כובשים את הזיריח מפיקים לחן עיוטף בסולפ

חמחכה לטוריאדור וחחמון מריע. ־ • ־
חוא יושב ליד המקלט. מסביבו שקט מחלך על בחונותיו, בעציץ
שיח מטפס ועולה, ומתוך התיבה בוקעים קולות, קולות מין הג'ונגל

_ י ומטרפות...' . . מטרפות

הגוידון. יופי
..' הוא עמד לפני האם, זקוף קומח 'וגלוי פנים ומצחו קמור, פניו
סמוקיט ופלומת שעד דקה על שפתו חעליונה. י היא חסחכלח בו,
ורחויח, כבשח את שמחתה המחולה בדמעות גיל. רגשות אם ואשך.
גאו בה וצללו לסרוגין. מידיו' התדוגים-היו.נקיים ללא רבב. כפתורי
ה"בטלדרם" נוצצים, וסמלי הצהלונים מוברגים בדש יבגדו; תמיד
;היציאה טפפו נעליו המסומרות, כברוש ניצב בהדר ובפנותו לעבר

י - ־ . , וצעדי און דרכו בעוז על הסף. י .
חאם לוותר. בחיבח .את פסיעותיו 'של יוסי ורחשי. מחשבה עמוקים '

.כמעין. . פיכו בה
עוד זכורים לח ימיו הראשונים; עת נולד אחרי שנים של צפיח
מאזנים שקלוחו, . וחרדח. 'כרכוחו וחממוהו ושמרוחו כבבת עין. על

במידה מדדוהו וכל י הבית. היח מרוכז סביב .עריסתו של יוסי.
חילדות וחנעורים נע בצעדי צב. יוסי חיח ידוע חולי ורגיש 'תור
'קם על רגליו לכל משב רוח מצויה. לעתים' חיח נופל למשכב ושוב

. ובל 'מאורע נחרת בלבח, ל^ חאם. י
גידול הבן, כן העמיקה אחבתה אל יוסי. ־ כבל שגברו יםוריה, צער '
? עידוד ראשונים : יום שילותו לגנון וכניסתו לבית הספר היו ימי "

לה, בחרגישח חריגשת דרור בבית — יוסי גדל ויוצא למרחב.
;« . על. ספריו יושב, על.ז ספסל הלמודים, . ,כפוף . יוסי .התלמיד . .. י . י
|« ראש • . — ! ומחברותית נער צנוע ושקדן' אחוב על חבריו ומנחה אותם.
. י י] ' ? ־ ' "? י . י וראשון ככיתה לכל 'דברי. :" , ? |
. בית הספרי ד,ו>ג נפרץ י בתנועותיו, מרעיש י ו

1' •יכל י עוד הוא "במחיצת י 1 ' .:
[ י ]י : שוב ילד שעשועיה.  . 'הוא יאך עם.־שובו• לבית אמא. ' •ופזייז \
I ' • תנועת הנוער, ובאים ימים "למסעי ' חולפים ימים ויוסי• מצטרף •;
: לא נוטשת :| מתייצב'לצבא. הבית כולו כמרקחה; האם ממורמרת. ' , ויוםי" /'
j , י ! יי אותו 'אף לרגע. בלילות היא. .בובה בנפשה. ומחורחרת ביוסי שלה
! ". י ; * י . ;הוא עומד לפני: האם. ,באלפי נימין. והנה .; חקשור ;בה•' ! ? י
» ; '- - .לראשו חבושת כומחח שהורה, בעיניו מחבהבת .לחבר,.. יוסי 
מש ממנו. י ! מבט האם 'לא י אחרי אמוניה . ; חזך. חביתח לחופש. ראשון
ושערותיו, ורצתה .למצא בו את י ! י היא מיששה';' את בגדיו, את פניו, '
.ישר.גו ומחודק,: מצוחצח ומסורק למשעי, ] :?עמדי . ?י ח"נער שלה. אך יוסי. '<

י יוסי חנער, זה חיח כבר אחד — יוסי חטירון... י זה לא היו? הוא•—
י ,- . -:,-,"-^- ,-"-,.- ,;.,-
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קבוץ יהוד* כי יחרב." y?i־f יו'' '** ? "
? j

"נפתולי דור", זה שם הספר .וזד,
I :תוכנו

לי דור יהודי־לאומי; מקורי, ,.—
. ביותר! עסיסי, גדול י וחשוב וטראגי
דור יוצר השירה והספרות (העבר-,;
ה"ידוו) 4, עמנו, ומשולל הזכות
נ,נטרית ללמד את בניו ובנותיו הא-.
"! דור מחולל אף "צווית אוית" עברית
כל התקוות הגדולות באומה, ומשולל
,עתידו הוא! כל תקוה שהי-א מהן לגבי
אלה הם פרקי זוהר של גבורד
הכתובים בספר 'דברי וסבל גס ירד, '
י- הימים לגורל יהדות רוסיה הב -
:הציונית שבה, על אס־־ סית והתנועה
ריח וגוליה, שהוצאו לאור .ע"י משל-
."צעירי ציון" — של חת חוץ לארץ ?
התאחדות" בברית המועצות, . בשני
קבצי קבצים, רבי הכמות • והאיכות,
(תש"ה—תשט"ז), • בעריכתו של בנימין

ווסט. • .
־ קבץ ב' אשד לפנינו, עולה• בערכו .
וכהיקפו ההיסטורי־הלאומי על קודמו,
קבץ א' מוסב : שכן "עיקר תוכנו של

על קורות צעיריי־ציון? -י־ חתאחדות.
? החתירה הסובייטית", ואילו • . ברוסיה
המתמדת על ידי השלטומת הסוביי־
'טייס תחת י כל יסודות י קיומה של היה-
קניניח וער- כל ' דות הסובייטית, על ?
' הדתיים, התרבותיים כית הלאומיים,
ואף בשדה הקשון, — זוהי מראגדיה
לאומית גדולון' בתיי הקבוץ ה־ו-ורי
ברוסיח, שאפשר לחגדירח בשם "חור-
בן". על . כן, t משפט הבכורה להפר
: שןזוא הראשון שזיכה או־ 'הזה, השני,
.תנו • בתמונה אלילית ומגוונת מחורבן
יהדותי' זו, אם ?הגלויות, הגדולה ביסד
דיה ובכהות •י הגנוזים בה, 'שקורותית
? י יבון־הנעש:* שלה...  י— הן גם "חקז
י ביריעה רה^ה י ופק'פר" חמשתייעת
על פני 400 עמודים ומעלה, פגוללים
משחחפיהקבץ על עורכו, אי! 'לפנינו.
 יפרשת חיי "ר1חדות הםובייטית 'בפר־

̂. ? י ; | פודיח
? "בסערת החןקפח",' שתחילתה ברא-
שית כינונו ש$ השלטון' הסובייטי, על
כל גזרותיו, !סופיה בתקומת מדינת
ישראל, י — וו!קו'פה ? רווית דם י ודמע
הרבה . והמלחמות, י— יש ' מ?מי השואה
ומאלפים גלויים היסטוו־1יים 'חשובים '
חשיבות י'תי)־ה נודעת לפרקים ה־
-לגור^ חקבוץ חיחודי חסוב־ מוקדשים
• מראשית ;מלחמת העולם חשניח, ייטי
' ועד ןי־מיגו, 'שזוהי "תקופח ב־1939
של תמורות ^בות־משמעות בחיי קי--
בוץ יהודי זח,[חחורצת גורלח ביתדות
וללא חיים ' אנוסה ללא ת&יבות משלח

לאומיים עצמאיים"." ;
ברב, אנו מבכים בעיקר זאת חתר־
בות שנ"רבד. יבקרב יהודי רוסיה, ד
היא מתעוררת השאלה!' כלום החורבן'
דק בשטח זה בלבדן! הלא,."מראשית
;השלטון 'הסובייטי". עוד התבססותו של
;.•־"הקומוניזם הצבאי", 'זועזעו בתקופת
כבר אז כל יסודות המבנה הכלכלי
:, יהודי תחום ז.מושב! המיוחד; של
אלפי יהודים נפגעו קשות, ב-- מאות .
לחמם". ;ואפילו נשבר ע"י כך מטה .
. 'לחנחם כליל בעובדה נסכים י ש"אין
.־ באוכלוס־ שמדיניות כלכלית זי פגעתי
יש; הבדל עצום , -בכל זאת צולח" יה •
בין שתי חתופעות חללו: בשטח הי־
קרבין 'כאזרח, םוב־ '. כלכלי, היהודי נפל
'כ- ?;''?טיי, ואילו ב^טח:ד.תרבותי קרבן ."' !? ־.עקא ודא"', ; יהודי סובייטי.}.'.
::י:מתוך חתרגיזזמז־ נפ^ית עמוקה 'ח:ד
'לשתי ממשיך בקריאן הספרי ואתה בא.
התופעות . חחי|טוריות" חכבירות ?? ביד
'הוויות שעוררו ' בתולדות |עמניו,. תר .'.
־־כולד. ונתנו את .''האומה בנפש עמוקות .
אותות.יהן;;גם ni,?:הקבוץ' היהודי. י־
'השואה ודבר ''תקופת ־יה!: הל^ רוסיה,'':

י . י תקומת מד.ינת:?,ישראר !
אכן, תקופתן השואה' בתהומי. ברית •
!פרשה • 'סתומה 'וטראגית המועצות, היא
י העוורת בקרב ביותר: שנאת] ישראל
האוכלוסיה הרוסית פחדי־דורות,י מצ-
פורקנה בתקופת הכי- אה את מלוא]
בוש הנאצי, ®ושר ? "השלטונות חפר־
כזיימ לרבות ןהמפלגח הקומוניםםית
לא נתנו כל: ומן־בה הראויה לשמה:על
תעלולי חנאצ?ם' ביהודיס, ועצם :ה-
לא־פורסמו ידיעות על מסע .חחשמדח:'
(דפי העתונות חסוביי־ כל .צרכן על
."להע- ־צורך ראו טית", ונהפוך |הוא::
לים את הידיןות על 'דיכוי היהודים
והשמדתם", ע| בן לא מקרי הוא ה-
דבר' "שאזרחקם סובייטיים ואף חב־
רים רשומים •]במפלגח חקומוביסטית
סייעו בידי הפורעים חנאציים במלאכת

חחשמדח". 1 ־ י ־ •
ואילו היהודןם, אשדי ידיעות האי- -
מים על חמתרהש בכיבוש הנאצי "הס-
תננו" אליהם, בדרכים־לא־דרכים, מצ-
בם חיח דומה למצבו של האסיר, 'כא-
שד דליקה פרצה בכתלי בית הסהר:
להבות־אש מסביבו... והוא בתא סגור

,. י• י" ** I * )י"ז"יי***•• זיוי^י"ו ••?"" י̂י 1i' » " י! י !" ,SJ , i l^ l r l l l .

ומסוגר, על בריחי־ברזל, ואין מנוס...
י  ימי ימנה את מספר הקרבגות היהר

דיים־ ברוסיה, ב"ו, ההעתקה הפושעת
,־, ; ̂א ה,יאת של הטרא-ר'ה היהודית
צדקו דברי הר- ר"ר מ. נורוק בכנסת
(iu.1.53 ש",ראבונני, בעקיפין ידיה
̂!' ג,)?!-ת מהשמדה ה־ -־ יית"מ " ש,־ בו

יהודיפ ע"י חנאציפ".
והנ", זו לעומת זו: ימי חג והת־
ת !ונשמה היהודית בקרב יהודי דומ»,
. הקובר. רוסיה, בהגיע אליהם בשורת
מדינת ישראל! הדבר שימש לד.פ ־-

קרן אווי בחשכת ליל... בטוי־פה י ל--ח-
שי לב• היהודי הסובייטי, בעקבות אלת
נ-־תן במ.יתבים שונה "מהתם להבא",
בחלקם כתובים אף בעברית: ,.עכשיו
 ה לא

י
[ אתמול.'לא ו. קרה נס בתוך 1מ

ולא מלוכה, ובין לילה — פלובה ן עפ .
I ־ ועור: "למעננו היתד. ־.־־ עם או-",
רזת מלוכת ישראל כבת־קול פתאומית ]

מן .השמ'פ, פהדנו, אם לא הלום..."
מתייהד עפ הספר הזה ופתעפלן הנך. . -
בו ועובדים לפניך כפו בסרט פרתק
תמונות ותיאורים שונים מ"נהיב ה־
יפורים", בו עברו אלפים ורבבות
מאחינו בית ישראל ברוסיה הסוב-־י־
בנים" ובנים על אבות.. . טית, "אם על
י'לב מי .לא יפעם לשמע הספורים .
הפזעזעים עד עפק הנפש מעלילות
.הגבורה •של אחינו ואהיותינו "הגבר
*יפ ו־'אדמוגיפ" ברחבי ברית המוע-
צות! ומח פר גורלפ של חלוצי הפח־
תרת הציונית ברוסיה הסובייטית,, ה־
מנותקימ מהעפ ומהארץ, פהתרבות ד
שאבו את אוגפ , התורה, מהמעין ממנו
ואת אמונתם, אבן, יתומים הם בחיי־
חם, קל וחומד בפיתתם... אלה גבורי
-^ אלפ המה, חייהפ מותפ .נשמריפ
בסוד...־ וככה' רובם ככולם הם עוב-
דים פן העולפ בדמי עלופיהפ בקדר
שד. ובטהרה, כשאש' ציון בוערת ב־
.לבותי"ט, ומזה אף גואל וקרוב י לא

י.דע' ואולי אף לעולפי^עד...
על כן, זכות ראשונית' בפעלה לס-
פר הזה.המשמש ,יד ושם'' לאלה ?ד
:הלכו פאתנו ואינם עוד וכן פה לאל-

פים.... • י
זכורנים, במכתב הראשון -שקבלתי'
מחחבר ב. יוסט, ב־1946, ואני אז
־בפהנות שארית הפליטה אשר בגדפ־.

גיח. בדרך לציון, כתב .בין השאד:
̂,ארונית, הע^ר. "-,־ונ.החב־ "הרבה 
דפ חנעדריפ, רק is• ידי כך: נובל
XX להקים להם פצבה, להגציה את &
אח זכרפ"... אכן, הוא נאת דורש וגש

פקייפ...
־ אהרון, אחרון — ראשון וראש ל-
תנועה ההלוץ ברוסיה הפוביימית, 'ה־
הבר שפואל שניאורםון הי"ד, לו ד.וק־

.: -י ־ דש פדור שלפ בספר• הזה. י
דפות נפלאה ויחיחז בפינה. ספוא־
ליק שניאורפון יההלרן ברוסיה"/מיתי
אומר, "שפות נרדפיפ" הם. אין אתה
יכול לדבר על התנועה .ההלוצימ,. ג־
רופיה, מ^לי י לזכור. בשבר! של: .שפד־
אליק, אהד פגדדלי בניד.־בוגי4;יושע"
פתכוזן. משגזכרת בו ובפעלו, אתה.
אף שלא במכוון,לתנועה .החלמית^
י עליו אפשר לומד, ללא שפץ";פל
.נפשך לפען מליצה, כי־ הוא._פפר. את
.האופה והמולדת,". :גד ־עצת- הגריי.
ביניהפ בהירי האופה, בגד ,השכל־ וך
פעפ ושתים ושלוש; .מ- ישר" הוא חזד
ישראל ל."עפק הבבא! כי- •הוא ארץ .
.העיקרי :.'לציודו דאת את הפקידו ואת
בהיים, להיוה "בתוך;עפי", בין'ההבל
ריפ, שם... הוא יצר את ההליץ "הבל•
-קייס תי ליגלי" אבל בשבילו. לא.היה
כלל וכלל המושג "בלהי ליגלי""י"ב־
-לא היה גבול... הוא-היה שבילו הגבול
"יוצא ונכנפ" ברופיה... אכן. -inn'? הלך
ב"נתיב היפורים", הלך ולא חזר עוד
ואיש. אין יחרע .איה-פקופ קבורתו.'.:
rnvf i.'"w1b mtna בפיבו^ פן החובה לופר: -לפךףבפיבופ מל
^כאוב-יזה, •הםפריפ שלנו. .על ־גיושא -
אשד כל. בך הרבה יש לבתוב-עליז
̂־ד גןהף -"י ובל כך מעט בכתב עד כד.
פפיז בעלי חשיבות היפפורית־דוקוןגנ־
פרית רבה, פלא וגדוש עדויות פופך
":י7 י ' ־ ־ ," :

־" י '" -"" ־ ־- פכות. ?
והי על כן, ראוייפ לברכה, העורךי
 על ידה וביניהם אבךזזם קר̂ז

עוזרים
על מרחם ועמלם הרב שהשקיעו ?בם^
פד זה, שהוא בעל ערך' הנוכיילאופי
עצופ. הן לאפירי־ציון וגוליה', אשד
על גבפ "חרשו •חורשיפ": והן .לנוע.*
גדו- יעפד על פרשת: שלנו, אשר פרפ
לתה וגבורתה של יהדות רופיה, "י
פובייפית והתנועה הציונית שבה ~2י

כל זדפיןז. •

הנה עכיט

בשל,עלה התיאטרון הקאמרי את
"המירה" על, במתו, לחששותיו מפני
מעומ ־. מבקריפ. .עפ ־ הצליהתפ ־ שלי היפפ-
בבטוי אופיה, היז, הבמאי והשחקניפ ־
שלא תיחשב היצירה בגדר סוד . חשש.
• הרהב, בנלל סמליותה העמוסה לקהל
' '. . ־ :  . ואי הבהירות שבה. ־

ואמנס המבקר בהצגה זו נמצא כל
הזמן ?במתיחות פעיקה שבעולם אפדר,
הקרוב לנו מאד ועפ ;את -־ מלא תע־
ליציה־ אש רן, מהו * הפושר? ומקשר
"מהי: סיבת הנהירה . זו' אותנו אל. יצירה
־י? כדי להשיב ־.וזמוניה' לוונות ב..יצגה *
על שאלד. זו ננפה. החילה ?להסביר את
הסמליות והבעיה המרכזית ב"פירה'•.
בבל אופן נשתדל למצוא 'את המפתה
־ ביצירה : מי הפ , היהום המקשר להבנת
אנשי 'הכפר ? .מהו היחס ביניהם -לבין
הפירה ? מהו מקומו של הגבור בתיכם
ומדוע שואף הגבור להגיע אל הפירה

"? ' .־ . בנמיונותיר? - ונכשל
—" _ —וקר—- ־ »- !«%- ?י— י «• 1 1  ?/•• ;הכפר י משמש רקע למחזה. כבכלי.

חברה אנושית ננמלאים בו פוגיפ .שו־
'' פקידים י גב־ר"ימ,. אבריפ, נשיפ, . נים,:
ההבדלים •ביניר"ז.מימש־ ' משרתיפ. אולם
עבדים למד . טשים, כי כולפ אינם אלא
סד עליון השולט בה בלי פצרים. רוחה
של. הסירה מרחפת בכל פינה 'בכפר
פרוש על הבל. הם פעריציפ • ? ושלטונה
אענה ויראים מפניה. נשמעים לכל הור-
־ אחרי דרכיה. אותיה ? ואין מהרהרים
כולם; שדכים לה, כל היושב?־;בר. א-
לך בה צריך לקבל את רשותו של
הרוזן לשפ כך. אולפ רוזן זה; הוא
בבחינת בל יראה, וכן גם שאר אדוני
הפירה. גם המקורבים ;אלייהיפ ביותר
'אינם; זוכיפ לראותם במשך כל הזמו.
'ובעלת הפונדק הגשר" היו אהו- פרידה
בותיו •שלי קלאפ' אחד מאדוני הסירה,
ולמעשה לא זכתה אף אחת מהן ל"שוהת
מעולם. פרחד. אף משוכנעת• כי עמו '
דבר • שאינו בגדר עמו הוא • שיחר. י
r*r- האפשר? לאדפ מן הכפר. וכשהיא
י המנעול בדלת איתו הרי זה בעד חור
הדרו־ שבפונדק האדונים, ולא בטירה.
c;*a המועצה שהוא בעלי rem גבוהה
בשרות הפיה־" אף הוא פודה כי מעוליפ

לא זבה לראות בעיניו ־אה אתד'הפנה־
לייפ של פשרדי הפקוה, ואפילו י1' ;לן
. .י י ־ בנעשה שבג" ־ "בקיאות.פההיפה" ־
הבפר

;
מה הקשר, איפיא, בין 'אנשי

לחפירה ז לאנשי הכפר •ברורה"^הדילך.
-אד־ האדם הקפן, מעביר את. הולע̂ו
-*1

̂ד • ופך י: הן-יע̂ו • ־מפונה ־הישיר ־-־?עליז
באפצעמ: בינ־פ"' • פיד v'7 ע"י־ אנשייי
יעמ־ה! שליחות רשפית עד לאדמייזיי

̂ז: ס הירארכיה ־,מעמדית :זו:־איגה ־יםא̂י
לאדפ להיות אדון לעצפי ולקבוע-"את

בטקמ־. ?ועומד•'־' ידרך? חייו• הוא קבר?-
ו" ופשפש כלי להעברת-הוד

שניתן לי
אנו רואיפ,-בי- י . ואפנפי עור. וההלכות
א? איש הכפר, באיזו ־ דרגה שהי* ?
מסוגל להכריע בענק־ ־ גדול איי קבן,
הוא חייב להעביד פל עניין להכדעיי.
פייפתי, הפירה ולהבות לתשובתו־- פדר-י
זה נותן. לפירה פעפד של ־שלפון ־פיח־

אפ־ -- • נתון? לביקוזץטצ לפ, כשכל אחד ?
הרי הפירה יכולה •להגיב-3^י; כן,
ופי־ על בל בקשה. אולפ תגובות הפיהז
נראות מוזרות ביותר, ואפילו זראת. זו

יומיד. סותרות. היא-דוחה את:הכרתה בק-
נופפת, ;־פקבלת אחרי בן 'ללא פניה .
אותו באירה. רשפי וכפוה־ פרמוה-ז
ועפכמת " עבודה,,שהיא,-. •.

מכלי . בסל, ק. ?
מקבלי מכתב פקלאפ הפוקיר את"עמד

דתו ומבקשו לא להפפיקד- ?'־'היודע:
'732-?'*. כללי קליאפ כי אין ק. עובד .
אופן הוא כותב שאינו גורע את עיניו

להסברת הופעה זאת ישי ש:7': ה~ו־
בות. האחת ־?שיפחית, הקבע כי!שלך.
פונה שלי הפירה הוא שרידדתי,־. זבל
il .הפצה לדכא את האדפ פבלי להד
כלי הפבר על פעשיה, ;ואילו .האזזדה,

'̂ ירז '.̂ה שהיא מעמיקה־ יותר 'תאפר כי
פענוגה ' ופעפ". שהר<י פועלת בהגיון
אינו פניח פקופ לפעור" בפי ־שאופך
ראש הפועצה. אלא שהגיתה :בדדיה
ך  ̂ב

הפופתייפ אי:פ גפצאים בפידזור"
להגיון האנושי. היא דחוקה, פבודזלז

ונעאז פבינתגו" דש לה אפצעיפ משלהי
כדי להסדיר אה העמינג אחד האפצזדם

־ הבולם 'ביותר באיפיה 'של? הללו, והוא
הסירה, היא השתיקה. לפעפיפ. זדן
הפירה פגיבה כלל- על. פעשי̂פ או ? בסף
שוה, ושתיקה זו נוראה לאדפ, מבען

שא? הוא יודע את מהתה. י. ? ־- • ;י י- ?
פצבגן. . .על אנשי הבפר איגפ קובל־יפ
ועל דרך ההנהגה שלי ר.ס-־רד- הפ
ופסתפקיפ בזה־־שהפ־-חיי רגיליפ בבך-
סיפ בצילה. היא הפופד ד"עלעל-ודי"איתן
שליהפ, משגיחה על בלפ ויודעת הכל,
־ גפ שורר בה פדר מופתי וארגון נהדר•
בלילה פועלת לשבתה. אנשי י הכפר
מרגישים בפחון בחסותה. זיליהפ• ־ כל
ובתפקידו, פקבצ אהד גשאר 1בפקופו ־
. פהפפונד. הישיר עליו, את הוראותיו
פ"תמ- ואינו שואל לתכלייתפ ואינו *
אין, הם אזזר דרכי. הצדק שלה. עפ זאת'..
פנפיפ להתקרב אליית כי. ידדל ליהפ־ישזה

פן הנפנע.

הכפר, י את; בדרך זו פשיגיפ אנשי . .
 הדהוקר, מה-

בידעפ שהמירה י . שלוו־תפ"
. :־־•־',- • שגתם פועלת בתוכם תפ7• -־.־ - :
אולפ שלוה זר מתערערת, ברגע. שמד
אדפ ומתחיל להרהר אחרי. "פיפבפמ.־־
ואמנפ, יש בכפר שניפ שאיגפ פתאיפיפ;
לכלל: עמלייה שלא נכנעה לפופכפות-
.̂ את קשריה מהטירה- בזה;.ש"ה וניתקה..
ןזה להפרות את .פקודת ־פקידיה:מר;
מצאתם בלתי הוגנינג וק.:שאג:.צפח

? . הכללי ולכן, באופןפבעי, הקרקע עם '
אין הבא יכול לקבל. את פופפברה
החברה שאליה התגלגל.; שניהפ פיב־.
י-"ופ־

. הזרות־ אלי̂" פיחס לים בנפשפ"
הפירד" .בני משפחתה:;של:;ע5ד. שתיקת '
ליה פנזדיפ, הכפר בז י להם -זאלןי"?הם':
פוצאיפ מקופ־ מנוחה. פל הפשפחד, .
משפילה את עצמה: כדי. .לכפר עללהעיון,
-. בסופו.-. של.דבר :מצליח. ב8ד ובאשת,
.להשיג אודשאופתו נבאס התמיפ והישר
שדם ןהר ־ י הסירד". ̂ק ולהכנס לשירות

..גכשל' ,̂ של :עבודה ונאמנות. אולפ־
." . ד'-..'

. בהשגת". שאיפותיי- . 'י
. לפירה".:..עק־ף, את עיניו ;. הוא נושא
פנדודיס וחוסר שרשיפ"' ובה הוא שואף '

, שהרי 'הלא'' ; למצוא. את ־ מנוחתו הנפשית.
מקור החדק והסדר, 'ומתוך שיגיע' איליה
:הוא אין ' ־ חוקי• יחיה־ קיומו ־בלודם —
יכול לחיות בשאר אנשי הכפר; בי הוא
•זר לחפ־ בדרך מחשבותיו.' חפ -פרבניפ'
לקבל"ר, אוליפ הרשיון החוקי ־אינו ניתן

לו. לזאת אין הוא יכול להסכיפ•;
ואנשי הכפר,' כלום להם יש רשיון

' צורך בו, כי אה דרכם קבעו להם אין •
(פוף בעמוד 6 טור 1).
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רעיו! ההשגחה ב"הטירה^
נטל פ. קאפקה

לצפניה) . -
, י

בשאלות ;הנ־ . ? מחשבה־ .הגות ו
npjntD־ ? י -תחקזפה,

ובבעיווז^ ':;. " צח : .
.לתקופות .ה- ליאגיס ומועדים־ ד

י
כ ־י""'" '

מאת ה־ שנה' ופרשיות השבוע,,
רבי בן ציו! פירר, תל־אביב,

התשט"ז.
'' •הנבוכים בעם ישראל. רב ' י מרובים
? הדוגלים בשפ הלאו- אלה י מספרם של;
מיות החילונית, י מצד אחד ובשפ הסו-
ציאליזם החמרני־הכפרני מצד שני —
אליה ואלה 'פונים עורף לערכיפ המה-
ווים את התוכן העיקרי שיל היהדות.
?והסימנים מדאיגים מאוד, במיוחד בק-
רב הנוער. הנגרר והולך אחרי הנטיות

הכפרניות והחמרניות.
. בעתות •משבר" נמצאו •בימים' עברו"

תמיד חכמים .וסופדים שהשתמשו בידי-
- עותיהם ?ונלחמו. בעוז וגבורה רוחנית ו-
מחשבתית: עם " ההתנכרות והיהתכחשות:'
למקורות הנצח של קדושת ישראל• על:
'הוא חיבורו של .הרב בן כן דבר־בעתו
הי •בני ברק), שהת- ציון פירד •(שיכון-

חיל בפעולתו הספרותית. אחרי השואה.
במחנות גרמניה בעיתן המזרחי "יידי־
-שטימע", וממשיך' בעט־סופריפ ב- ארצנו בעיתונות החרדית. בעל ידיעות'שע
רחבות במכמני אוצרותינו העתיקיס ו-
החדשים, אצר בספרו "ישראל והזמנים"
חופר רב־גוגי ודן' .בבעיות שנתחדשו
בבית מדרשם ?של• הוגי 'דעות ויוצרי

. ? משתדל לפי השיטות בדורות האחרונים,
תור אותן לאור תפיסתנו הנאמנה ולמ־
? בחגי יש- צוא לפתרונות: אלה סמוכים

ראל וברעיונות • הנעלים הגלומים בה. י
הספר מצטיין בסיגנון בהיר ומלוטש,
בלשון קלה, .בגישה המתאימה לקוראיפ
,נדפס בטעס ובהידור. למע- בתקופתנו'
. המקיפים לה משמונים פרקים בספר,
את רובי. הנושאים והבעיות, תפיסות
. מחשבה הצציפ ועולים חד- שים .לבקרים. ומחבר הספר מעביר או־ יעולם. וזרמי
.תם תחת איזמל הביקורת של מסורת

ן ? עליהם לאור השקפתנו ה- !: ישראל ודן
. י. • ־ ־.'? . נצחית

י ם נ מ  ז ה 1 י ש ר א 1* 

אכזב:"' לדוד א. רכןנמי ,,גשר?
בימים אלה עומד להופיע בהוצאת
"הדר" קובץ םפוריו של דוד א.

רקנטי. חמחבד הוא מטובי הנוער ?ה-
דתי, בוגד "תחכמוגי" ו"מוריד,". רוב
חספורים ראו אור לראשונת בכתבי
עט שונים וכעת קובצו יחד לספר. אחד
הספורים '־"התרבוש" נכלל באנתולוגיה
'"את אשר בחרתי" ,שיצאה לאור לפני !

.- . . זמן קצר בעריכת יוחנןיטברםקי. י  'י t

?'מתנה ?יפה י הגישו' מוקיריו. ומכבדיי .. ־ ־
̂,..;שעיה-וןלפסבדג "— "̂ -הרבים .^ 
וכן •כל'המוסדות' חמתבים"שוולפםברג
•יעבד. בהם ואצל עליחם י מרוחו'!— ליובל
הששים שלו: דןןוא^דא^הספר "שי
: עבודתו ̂יחנירצת' ־ ש^ר לישעיהו",,•)? .
--חן:"בהוגה רי- ויצירתו של וולפםברג,
עות מעמיק •, ופוב'ליצלסמ;.?מזחיד בכמת
חברח, חן ענפי מדע ומהקיד^ש^לות'-
̂ חמזרחי כאידיאולוג וז*וז£|חעיון^2ל

. ̂והין פמםאי' ומבקר ספ־ והפועל־חמזרן<י
. וכן דותי חריף וביוגדאף •בעל ,מעוף.

ך^תקריה^מאת;.. מובאים בו כשלושי̂ו
סופרים ידועי שם באותם' המקצועות'. '
1גל.;עצנגנ:.עסק 1̂ וענפי המדע, שבעל 

" בהם ותרם להפ מפרי עטו. ,

הקובץ נפתח במסה מקיפה־• וממצה
על בעל היובל מאת ש. דניאל, שבח
מעוצבות דמותו^של בעל. היובל. ב-
יצירתו "ה^גוונת^ונערבת 5ם ?'עבודתו
הציבורית כפרנס הקהילה וכאחד מ־
מנהיגי המזדהי והפועל י• •המזרחי; ב'
רשימח. הביבליוגרפית? ?, מאת 'יהודית

עינת — וולפסברג.של ספרי. וולפסברג
ומאמריו י שנתפרסמו.' בשנות, תר^"ג—
תשט"ו בגרמנית ובעברית; "הבאה""לא־
336'?'' הר מסתו של דניאל', רשומים?
ערכים, וביניהם ספריו: "בפרוזדור",
"חמזדחי והפועל־המזרחי", "יסודות־
החינוך הלאומי", "תקופה חדשה , ב-
.היסוד", "מדרש גזגולינ •הקרקע", קרן
"עיונים ביהדות", המוגוגידאפיייוית היפות
על הד"ד נחמיה צבי נובל,: על -צ£רופ'
ח. א. שטרוק, על הפרופ. חיים וייצמן

י.. תירוש ומ"א ,קורץ,
•) בעריכת י

לתרבות של חפיועיל חמזרחי, המרכז .
תשט"ז, 410 עמי.

; ' י$ "שי 55ש^ייה1ל

̂.שלו m3m ו נ1ייר1ו
דלד?:. מאיר וואפפמאן

; פ"שדי־המאה" להרג ברימון פרשיות חייפ
, :...
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־ .שומעים אנו באחרונה תלו־ ושם' פה .
־ תקופת שונות' על הספרות - למין " נות '
חדשיפ: ה- . ההשכלה 'עד דורנו. מבקריפ
גגעיםז בסיפורי וציורי סופ- :  י לראות

חלו
רי! העבד" לרבות של הגדוליס 'שבהם,
יכביר י התבטא הסופד ח. ד.זז וזד, לא '
שיל . ספ- העייב, המצע , בהצאתו שחייי
רותנו היפה במשך שני דורות לא תו-
ארו 'כראוי בכל הספרות הסיפורית. ב-
תקופה ־שעברה? סתם המצהיר ?ץלא פי-
אלה יש " רש, אבל אין ספק שבתלוגות

הרבה מן האמת. .
מי -. שמצוי אצל' ספרותנו הסיפורית
־ אפ־ בכלל

; 
בתקופה .האמורה יודע, כי

אה הנושאים שספרות זו י . -שך לחלק
.טיפלה בה לשני t סופים. נושאי הסוג
בביקורת .ובראיית הראשון מצטמצמים ־.
באל־, .דנו, על פי נגעים בחיי העיירה. .
. תקופת ההשכלה. תיאורי רוב, סופרי
 ברובם לקנאות ש-

,
מוגבלים "

. החיים היו
שרדה בעיירה, לשאיפת הצעירים להש-
-כלה וסבלם לרגל שאיפה זו, כלומר
מאבקם עם "?מורדי אורי• וגם נצחונם,
:הפרסי". במובן, במאבקם זה.,מסביב: ל-
הופיעו .גפ חיאו־ -נושאים מרכזיים אלה,
ריאליים ולפעמים גפ מלבבים . רי חיים
כגון:. ההתעלות הרוחנית של היהודי
?ביום השבת,. או האווירה הס־ •וביתו ?
פוגה דתיות ומוסריות נעלת ־מל הימיש
•הנוראים י ובדומה, אבל תיאורים אלה

באו אגב אורחא.
?•־' נושאי 'הסוג השני, ששליטתו חלה
בתקופה השניה, היינו ,משנות השמד
' במאה שעברה ואילך, .דנו שוב ניפ
במאבק אבל לא במאבק של שואפי
השכלה עם קנאות — מאבק זה חלף
• חיי העיירה נשארו צרים?צעירים עפ פביבתם בכלל. ?הקנאות7ועברי מין העולם — כי אס במאבק של פועל. עולמם הישן של צעירים אלההשאיפה וחלשה היכולת להוציאד, ל־מן העגול הצר של חייהם. .חזקה היתהודלים' והצעירים שאפו לצאת למרחבחלפה אולם
נחרב והעולם שאליו שאפו היה דחוק"

ורבה היתד, .למבוכה. וגדולה הרדיפה
אחרי אידיאלים שונים. ?מאבק זהי תו-
שיל צע-י- אר בספרות ריאלית-: לבסיהם-
רים וצעירות ־בהחנגשות':: ע&:' הסביבה,
התגוששות האיז־יאלים:,.־ברחוב• -היהודי,
ד.מקובל" , ־ מאורת ההץם היהודי וסטייה
, 'לפעמים וגם . י' מדויקת." . נמסרו בפרטיות
''' לנפשות הגבורים.

בחדירה פסיכולוגית1
ויש שהתיאורים"כללו, גם' 'את י הסביבה
עצמה בשסח 'הכללי" בעיוותת' • צרותה

ולחצר"

? ? ? ; דןדנר;:־ 
.הספרותיים האלה, בין כל המאמצןפ.,
מכווגי^ל"שפר 'את היי העץירה שהיו '
אמ־ _ לחת ביטוי ? ובין שכוונתם"הלהה
נותי לחיים אלדר•'ולבטיהפ, נגעו כמעט
־־-חיי העיירה של רק בשטח הרחבי־־של
כפי שהם . -. יום;יום •מטה, כלומד' חיי,
נראים ברחוב ובבית לעיני כל פוקר.
אולם היו גם חיי עיירה של מעלה ש-
?הרוחנית שיקפו את שיא ההתרוממות.
־: התגשמה לא רק של היהדות""שבהם
• גם רמד, . אלא נעלה. דתיות שלימה' ו
. האנושי. חיים אלה נישאה של המוסר
נחלת־ 'יחידי סגולה יהיו 1?־ טהרתס'' בכל .
שקמו בבל דור ודור, בין שהיו רב־
נים מנהיגי קהילות, בין שהיו סוחרים
עשירים, ובין-! ;שהיו: בעלי? מלאכה צנו־
עים, או עהדלניש ועוסקים בצרכי צי-
בור. אבל אלומות האורה שבקעו מאו-
רח חייהם של בניי עלייה אלה התפש־
סו לשיכבות "רחבות 'של בני העיירה.
גדולי •:•רוח אלךד"שימשו ;מךכז של חי-
. של• אלו וי־"־ קוי להמוניל;וגם. חייהם
־גבוהה שלי מוסריות ואין ? ' למדרגה עלו.
צורך לומר דתיות, השאיפה לגשם אי-
דיאלים גבוהים בחיים פשוטים של לחץ
ודחק היא שאימצה. את לבות ההמונים
לסבול) את .עול • הגליות וצער הרחקות
בשמחה. שאיפה י ז!, ''וך"תגשמותה במידה
למסו- ' 'שהניחו .בסים מוצק ־ מסויימת הן
'החליפות והתמו- הל-' : ̂ים, שעמי רת ח
רות שחלו במאת השנים האחרונה לא

נתערערה לגמרי.

. שלא באו כלל לידי חילם אלה .כמעט
ביטוי בספרותנו הסיפורית' .ורק רמזים
ל ש . • אלה פה ושם נמצאים בה. חיים
העיירה •של מעלה קיבלו צורה ממשית
. עלייה בחיי בהתנהגותם של במה מבני
לנקודות השפעה להמו- ' יום־יום והיו
נים במשך דורות. בני העלייה הללו י• לא
ערכו שולהנות ולא ליוו את דבריהם
נועים והשקטיפ עלה אור על פני יוש1בשידה וזמרה" אולם מתוך? חייהם הצ-
'אותם ל- בי י העיירה העלובה שרומם:
מדרגה גבוהה. תיאור הייפ אלה בדד
בספרותנו, עד : בור ובמעשה חסר היה
שבא הרב מימון וגילם לפנינו בכל
זהרם ויפים בחמשת כרביו "שרי המ-

אה". נסתכל נא, איפוא, בגילוי זה.

 י
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י חיים נעלים 'אלד, הצטיינו בכמה תכו-
נות חינוכיות ומוסריות שנצטרפו לי-
סודות חברה עילאית ובראשן — אה-
בת התורה. והנה על, תכונה זו אין
ימן הצורך להאריך, שהדי החשק לתו־
רה וההתעמקות ־בלימודה מהווים אתי
השחי והערב של היי גדולי ישראל
בבל הדורות. אולם לבל מידה . נעלה
ואין קץ 'לטוב. ישנן מדרגות שונות .
ולבן בוחר אני מהסיפורים הרבים, שה-
רב מימון מגלה בהם את שליטתה הג-
דולה של יאד,בת ההורה. בעיירה של
מעלה' אחז־ שהוא משקף אהבה זו ב-

שיא זהרה.
ר' חיים' מיסד ישיבת וולוזין, יצא
פעם אל סנדלר וביקש ממנו לתפור לו
עגלונים מגפים גדולים וגסים, מגפי ?
ממש. תמהו מקורבי ר' חיים ?יל? זה.
והנה באחד מימי החורף, קודם עלות
השחר, אחרי ליל שלגים נגלה' הדבר
להם, כי ראו אותו מבוסס בישלגום ה-
לוך ושוב. וכאשר שאלו אותו למע-
שהו ענה, "כובש.אני דרך לבני הישי-
בה המסכנים שיבואו בבוקר' להקל אר.

דרכם לישיבה"...
שניה למידות הנעלות שמצאו את
.ביטויין הרחב והעמוק בחיי העיירה
של מעלה היא אהבת ישראל. הייא ש-
עמדה לנו בכל הצרות והרדיפות מתוך
?מסירות לבלל האומה בכל הדורות ו-
מצד באי כיח של כל השכבות, ולאוו
דווקה נחלת החסידות בלבד' כמו ש-
אנו אומרים מעריציה. עם !איז עומדים י

משתוממים בפני גילוייה הקיצוני בא-
חד: מסיפורי הרב מימון על ר' משת
איווייר תלמיד הגר"א. ך' משה זד. בא
;ונקלע 'לבית שבו נת־ פעם ,אחת לכפר
קוים משהד, 'חתונה, ובענוותו •־הגדולה
ישב כדרכו בין העניים. והנה קרה ש־
אבדח כף כסף וכמובן חשדו את ־הע־
ניים בגניבה! ובייחוד את העני הזר.
בדקו בתרמילו .ולא מצאו כלום, אבל
החשד !לא פג מלבם .והחליטו בהתג-
בר 'שמחתם של המחותנים לעשותו ל־
תוכא ואטלולא. כפתו אותו והניחוהו
על הקרקע ורקדו מסביבו. אורח אחר
שנזדמן לשם 'פתאום הכיר בעני השוכב
כפות על הקרקע את ר' משה וגילה
למרקדיס את זהותו. מיד התירוהו וה־
מרקדים עמדו לבקש. סליחתו. אבל ר'
משר, גער באורח על שהפריע שמחתם
של יהודים ואמר: "נהניתי מאוד בר-
אותי, כי יכול אני לגרום שמחה לאחי
בני עמי. הם נהנו ואני לא חסרתי
כלום"! למדרגת אהבה בזו בצירוף
עניוות קיצונית כזו יכלו להגיע רק
מעסים מן המעטים, אולם האור הבו־
קע מאהבה כזו התפרד לכמה נצוצות
שרחפו באוויר וחדרו בשעורים שד

. , ., ניבי ללבות ההמונים. ..
'ויניוות, כידוע' היתד. תמיד נחלה
רביים מגדולי הרוח בעמנו ומתוך כך
מרובים הם הסיפורים בספריו של .ה-
רב מימון על גילוייה השונים. והנה
מעשה ברבי שמואל, ממקורביי הגאון
מווילנה ורבה של העיר ראםיין בזא־
מוט. דרכו היה לקום ביימי י החורף ב-
בוקר השכם וללכת לבית המדרש לה-
סיק בעצמו את התנור בדי שהתלמי-
דים לא יצטננו בבואם שמה. פעם אחר.'
כשהסיק את התנור עציפ רטוביש • ולא
אחזה בהם האש, הכניס הרב את גופו
לתוך התנור והתחיל לנפח את האש,
ובשכבו בך טפח לו יהודי שנכנס ל-
בית המדרש על אחוריו, מבלי דעת
זהותו של השוכב. כדי שלא לבייש
אותו יהודי לא הוציא ר' שמואל את
ראשו, אף בי האש כבר התחילה צור-
בת את פניו. כמה עניוות וכמה זהי-
רות בפבוד יהודי פשוט שבפשוטים
שקועות במעשך, זה של הרב. קיים ר'
'שמואל את דברי התלמוד "נוה לו לא
הם שיפיל אד. עצמו לתוך כישן האש
,צם ואל ילבין פני חברו ברבים" כ־.־

כמשמעם. -

? סיפורים נפלי ? וכן אתה מוצא אצלו
אים במידת. הכנסת אורחים' שכל קהי־

לות ישראל נזהרו בה כפי יכולתם.
או, למשל, אותה הזהירות קיצונית
.שמשתקפת בצורה נעלה כל כך בהת-
נהגותו •של סוחר במסחרו, של ר'
ץ המסופר בספרו של בפי . קרמר . משה
הרב מימון. ר' 'משה זה, רבד, של
ווילנה בסוף המחצית הראשונה שלי ה-
'למספרנו, היתד. ־לו חנות מאה החמישית
שממנה ? התפרנס" ובשביל זד, נקרא קר־
.מר. באשר מינתה אותו הקהילה לרב
. שלא יקבל שום שכר בעד התנה תנאי
רבנותו. מובן • הדבר, שהחנות התנה-
לה על ידי אשתו והוא עסק בתורה.
התחיל מרגיש' כי ביתו מתנהג ברווחה,
שאל את אשתו, ורווחה זו מנין באה '־

והיא בתמימותה ענתה לוי פשוט' •כי.
מיום שנתמנה לרב נתרבו הקונים בח-
נותו. מיד ישב ר' משה וחישב את הו-
דעי • : צאות ביתו לשבוע ואמר לאשתו
מהפדיון. לך, שכל. אימת שיגיע הרווה •
לסכום כך וכך עליך לסגור את הח-
נות ולבלי לפתחה עד ראשית השבוע
הבא, ואפילו זה יקרה ביום־ הראשון
לשבוע. גם שאר החנוונים . זקוקים
לפרנסה". במעשה זר, מתבלט לא רק
צדק י מופרז. אלא גפ אהבת ישראל ו-
אהבת הריע במידה שאין למעלה ממנה.
בחרתי מתיאורי רוחה של עיירה של
:!עליה בספריו של הרב מימון רק אפס
קציהם, אבל אפילו מועט זה מחזיק
אה המרובה בהתעלות רוחנית ובהתנה-

גות מוסרית שאין כמוה.
* " '• VL? <?*? «>, .J—<v ^-או, למשל, אותה זהירות קצונית ש
משתקפת בצורה נעלה כל כך בהת--
נהגותו של סוחר במסחרו של ר' משה
קרמר כפי המסופר בספרו של הרב
מימון. ר' משה זה, רבה של ווילנא
בסוף המחצית י הראשונה של המאה
החמישית למספרנו, היתה לו חנות
שממנה התפרנס, ובשביל זה נקרא
הקהילה . קרמר. כאשר מינתה אותו
לרב התנה תנאי שלא יקבל שוש
שכר בעד רבנותו. מובן הדבר, שה-
חנות התנהלה על ידי אשתו והוא
עסק בתורה. התחיל מדגיש, כי ביתו
מתנהג ברוחה שאל את אשתו, רווחה
זו. מניו באחי וחיא בתמימותח ענתה
לו פשוט, כי משעה שנתמנה לרב :ת־
י ר' מיצר, רבו הקונים בחנות. מיד ישב

,לשבוע ואמר וחישב את הוצאות ביתו
: שכל אימת שיגיע ; לך, לאשתו: דעי

. עליך ' חרווח מחפדיון לסכום כך וכך
לסגוד את החנות ולבלי לפתחה עד
י ואפילו זה יקדה ראשית חשבוע הבא,
̂זבוע. גם שאר 'החנונים ביום ראשון ל
זקוקים לפרנסה". במעשר, זח מתבלט
לא רק, צדק 4ופרז, אבל גם. אחבת
.חריע במידח שאין לפע ישראל ואהבת

לה ממנת. ו
עיירה בחרתי מו&ורי' דוהה של '
של מעלה.בסדריו של הרב מימון רק
אפס קציהם, אבל אפילו "ועט זח מח-
זיק את 'המרובה י בהתעלות רוחנית וב־

' שאין במוח. י מוסדית התנהגות
בני עליה אלןת עם כל ענידתם, תמי-
מותם, מוסריותם וחסידותם לא היו
בטלנים שאינם' בקיאים בהוויות העולם
להפך, עולם החיים :עם 'בל תסביכיו
חיה פתוח. לפניהם, ובחוש פסיכולוגי
חדרו לתוך . מישות בגי אדם והרבה
:מהם חיו מבןרכים גם בחוש חומו,"
? תמונתו: של בריא. ומד. מןחירת חיא
המגיד' מדוכני חנשקפת לנו מתאורים
של הרב מימוין. .פרשן זה, שכשרונו
היוצא מן הכי^ל ביצירת משלים עדיין
לא. .הוערך כראוי, ושלא רק חמין
העם נמשך אחריו אבל גם הגר"א
. אליו בכבוד גדוד, מווילנא התייןזם
חתהלח ש־ לא זחה דעתח עליו מרוב
̂. חפנים וחצטיין בעני- פזרו לו במל
וות ובפשטות הנהגתו. ממשל זח שמכל
משל שלו נובעת פקחות החיים וחבנה
עמוקה בשביליהם' המסובכים הפליא
את 'בני דורו וגם דורות מאוחדים ב־
חוש ההומור י שלו. מעשרות החדודיש
וההלצות שלו המוצאים בספריו של
הרב מימון אביא אחד. בהיות ר' יעקב
חשבת יחידי . בברלין פגש ברחוב ביום
חולך ומעשן! אמר ר 'יעקב מסתמ.:ן
שכחת כי שבת היוםז לא, ענה האיש
יודע אני את היום ויודע אני כי אסור
לעשן בשבת. איש אמת אתה אמד
המגיד, ומקומך בעולם האמת . ולמה
אתה מסתובב בעולם השקר? מענין
הדבר, שהתוכן המבדה ב'צ• דה הידועה
של ביאליק ,&לוף בצלות ואלוף שוש"
לקוח מאחד ;ממשליו של המגיד מ־

דובנא.
הרב מימון] בתיאוריו של עירה יו

'בספריו' "שדין המאה" הרהיב את גכגלי?.

הרקע שלהם ומפעם 'לפעם הוא יוצא
מגבול .תולדות בין, עליה ומכנים נש-
אה .אבותיו, רבותיו ותלמידיו וכל אחד
ואחד מופיע בהדרתו: בתיאור דגם ב-
סיפור. 'ויש שיחוא משתמש *בקפיצת
הזפן ונכנס לתהום של. מאה קדומה
ולפעמים הוא עושה גם .קפיצת הדרך.
עוזב הוא את העירה המסורתית של
הגובלת מזרח אירופה וקופץ לעירה.
עם. המערב באוסטריה, אונגאריה אד
לפראג אשר בבוהמיה ואפילו פורץ
דרך לפראנקפורם של פוף יפי• הבי-
ניים חיחוךיים. ועל חבד עולים עי
כ"ץ אד־ עליה םעויביים, כגון: ר' נתן
.לד, חגאון מפראנקפורפ, - ר' יונתן
אייבשיץ, ר' עקיבא אייגר, ד' משה
"מתרחבת עיד סופר.ואחדים. המסגרת ?
יותר וסוחרים עשירים" יראי שמים
ואנשי מוסד ממדרגח עילאית כמו ד'
דניאל יפה, הותנו של המשכיל דוד
פדידלנדר ועוד צצים ועולים לפנינו
וחבול משובץ וקשור זה ־לזה; ספור
פשתלב בספור ותאור בתאוד ומת-
חברים במעשר. אמנות לתמונה רחבד,

של העירה שהיתה ואיננח.
פרוכות הן התרומות ההשובות של '
הרב מימון. הוא הראה גבורות בפפ־
רות עוד קודם . שהגיע' לגבורות ב-
חייו' בקובציו הגדולים על דש"י, ה-
רמב"ם" הגאון מווילנא. ובםפרי ־זכ־

• אבל כרכי ,"שרי המאה" מה־' .רמותיו,
ווים חדומח מיוחדת .במינה.

"• לשם סיכום אביא• אחד מספורי העם

.מעמיד אותו בראש כרד שחרב מימון
אי. כמוטו לעבודתו. מספרים כי במח-
זיקי1 בין בעל שאגת אריח ובין ד'
־ חדורות אמר חרא־ .יחיאל בעל סדר
שון: .,אתה מריב הלא אם תשתבח
תורה •מישראל את זוכה בפלפולי!

השיב ר' יחיאל: אתי אתה מריב הלא
בספודי. מעשיות שלי אביא• לידי בך ;
שלא תשתכח תורה מישראל" — וכן
נוכל לחגיד, כי ספוריו ותאוריו של
עילאית זו חרב. מימון ינציחו עיירח. .
וחייה :שהאירו ־ באור רוחני ומוסדי
ישתכחו גיזנדון ".עפ במשך דד . י שלא

רות. י
'




