
עם כל ה"המצאות", עם כל הפקחות, ועם כל אותה "המלה
האטית", שאהבתי מכבר, ושחדלהי לאהוב אז, כגורי עס לבן,

באהלי יפת. היה בינינו נגוד נפשי, אשר גיס לאותה ההשפעה,

שאיש מאתנו השפיע על הגרו. כי היא ירע היטנ, שהבטלנות

וקצה־הפ"איות והזלזיל־של־גדלות לכל נטוס ולכל יופי, שהיו בו,

לא היו יכילים לזכות לפני בדין ולהמלט מטחאיתי, וגם אני ידעתי

רופית, שהייתי לקוי בה אז;• ? י אי תהדרות האי היטב, שמהלת ־־דד־'

אפשר היה שתמלט מרעל בדיהית הלץ הקר ומר־הנפש. ובכל זאת

אהב אהבתי אני את המעמיק־המתקלס, וגם הוא אהב את הצעיר

הבהיר וה־יוהט. הנדל המזנים יכול היה לעורר איזו טינא, איזו

הלצה, אפילו איזה מהאה הזקה מאד — אבל לא יכול היה להתיר

את קשר־־הנפשות שנקשר בעינו. אפילו בשנים האחרוגית —

ההבדל העקרי בדעות ע"ד עניני האומה ומטרתה לא יכול היה

להפריד הבילה זו, לא הבילת משתתפים בפעולה לאומית אהת,

כי אם חבילת שתי נפשות, שמשכו זו את זו.

• כשקראו בין הברכות את הטלגימא ממוסקבה מאה אלעזר אטלס

—עשה הדבי־ בלבי רשם עמוק. הטלגרמא היהה קצרה, אבל הרגשתי

את הדפק שבה . בה נכר כל נגור הירכים שבינינו; בה הורגשה כל

אותה הזרות שהיתה בנפש אטלס לי ולכל הברי עתה בעבודה

הלאומית, ועם זה כל אותה הדבקות המיכרחת, כמעט הטבעית,

שמשכה את הבודד הזה אל, ואל החוג היותר פנימי שלי, וגם

אותי—אליו .

זאת ידעו הקרובים אלי, וכשבאה, בשביעי של פםח,

הטלגרמה ע"ד מות אטלס, העלימו ממני את הדבר עד מוצאי הג,

עד ש"רשעי הפובליציסטיק שבים לשאול", ומוכר הי ם לרעת

ולהודיע הבל . הם ירעו, עד כמה תרעיש הידיע ז הזאת את נימי

לבי היותר עמוקות ...

מתוך ערפלי ההודוהםוד של המות, עולה לפני תמונת הבר

ונגודו, הבר ורגזו והתיליו — והבדלתו אשר לא תשבה מלבי כל

"שטימ־
אץ כאן צל של.פםיהולוגיא ,אלא דבקות ו

מוגג" . אורתודוקסי יבש כר, ז־ה נעשה פתאום
אשר .יצר" הוא אומר

" 
משורר טבעי 4 ואהרי ברכת

בשבת זו ברכו ראש הדש אדר, והמים כאלו
"
ש

ידעו שבאה עתם , באה ממשלתם , והרי הם
מתפרצים לצאת מתהת לקרה , ממש מלתמה הם
עושים עם הקרה" . ורהל'ד, משוררת אל הילד פרוזא
של? התפנקות תמימה ". יושב לו אבא בארץ האור ,
ואמו נשכתת בארץ החשך, והזקה'לה לא ידע אם
לאהוב את אבא 4 אס לאהוב את אמא". כאמור ,
יש:, ,שטיממונג* בקול משק המים הנשמע על 12
עמודם אלה. ניכרת כמו בעד הרבה צעיפים הנפש
דרכה והמרגשת של ה' אש . אבל בהעתקה ובקריאה
עברית נבלעות כל המעלות ובולטות כל המגרעות

של דרמה זו.
מרדכי עמנואל נה' מאת ה' מ. ז. ר י י ז י ן

"
הוא קומפילציא פובליציסטית מספרו של ווא־יף
ומספיו של ד$לי (לא 16016114*881 כאמור על עי
214 כי אם *ט16מ16*861) בדבר #0811 הנודע , שעל
אדותיו באו מאמרים טובים הרבה יתר מזה בגליונות
של מ־'ע היומיים 4 ובכמה קונטרסים ציוניים מכבר .
אין זה פרק בעד ירהון, המטפס לעלות על שטח
מעט גבוה יותר ממדרגת מה"ע היומיים . הדבר
האחד בתולדות #0811 , אשר עליו ראוי לדבר 4 הוא
דמיונו הנודע כדבר יסוד מדינת היהודים " על אדות
זה כבר באו מאמרים ארוכים , מה שלקט פ ־! ה'
רייזין מאת וו#לף וד#לי הוא לקוט הפרטים ע"ד
ריב #0811 עם ממשלחו והמלאכות שהית־! לו והטינא
שהיתר, אליו בלב הנשיא או שריו בגלל יהדותי .

ידוע , כי באמדיקא מאספים ומבררים את כל הפרטים
האלה. אפל אם יש לפרטים האלה איזה ערך מקומי
(כמו לזכדונות של איזה דיפלומאט) — עדיין אין
אלה היסטריה . הם חדשים ביותר , וגרועי הערך
ביותר. ואהרי שמתגלה הפרט , שהאדון #0811 היה
מסתיר את יהדותו במק'ם ששם שימש כציר, נסתלקה
ממנו בל העצמיות העברית , והרי זח ענין תפל
להלאית את הקוראים במזמו:ויו הזרים 4 הדיפלו־־
מאטיים . ה' רייזין הוא סופר מהיר , ובודאי כתב
את המאמר בעד מכ"ע יומי, ולא הספיק לתקנו:
— כי שס מרדכי עמנוא'' נח אקרא — ת.תיצב
לפני־דמיונ' איש חמורות (ע' 213) ; "נשכר בלחם
ובגדים לבית מלאכה של פתוהים" (ע' 515—איזה
פתוחים?); "ז ה ה א ה ר ו ן נתפרסם אדדכ'
(שם — אפשר שהסופרים ישליכו את הבטוי חזה ,
שאינ"ו לפי רוח השפיז); ,נתנו לו משמד בבית
חירות דתית ואזרחית

" ; 
ת1110>40 (שש—צ"ל ־01*11)111)

לכל בני תמותה" (ע' 216—חסר טעם 0 ; "רעיון
צ ף במוחו" (שם); ,רכש לנו שם תחלה" (ע' 217—
שמוש מוזר תחת ד, ר, פ ע י ל); " אהבתו את עמו
העברי וחפצו לדעת יותר מדברי ימי
ישראל" (שם) .והאניות דאנגליות ביחד עם
 221) — ועוד הרבה חרבה . פרט

,
םהירותיהן (ע

חשוב אחד יש בהעתקה זו , וגם היא איננו חדש .
הי #0811 כתיב בש' 1819 ספר מסעות (בשפת
אנגליא) בשם ,י מסעות באנגליא , צרפת, ספרד
וארצות ברבר־ה . בספר ד-זח הוא מדבר גס ע"ד
חיהודים . והנה לוא העתיק ה' רייזין בעד הירחון
הזה את כל הדברים אשר ידבר שם ה' #0811 עיד

היהירים, כי עתה היתד, זאת העתקה לא חסרת
ערך . אבל הוא י מביא רק מה שמספר הי דאילי מן

הם' ההוא ,
 "כביתו של הנביר" כ־את ה' אליהו

הציור
מ י י ד א נ יק , נכתב . בודאי לשם פליטון במכ"ע
יומי . , זו היא הסתכלות־־של־רגע בכית נב־ר ,
כשיחזקאל הייט־־י"נשים י בא לשלם את התשלום
הראשון, רובל ועשי' קפיקית , לצרך . קנית מניה
ציונית • הציור הזה, למכ'ע יומי, עדיין צריך היה
עבוד ולטוש, . כסיפר הזח נראים סמני התיגעות
לראות ולתאר מה שהוא רואה . אבל יש התלוצצות
בלי טעם ("הוטםו נס מאד , יותר מכפי שהגון
לגביר* ן דיס* של דרון שהיתה "מחויבת" (שיחה
בז'־גון) לעלות על שלהנו כמעט יום יום') . ויש
הרבה לתק־ (אין הולכים ,על אשפה" (ע' 224) כי
אם א ל אספה — והמלה ,הריהו" כל כך נתהבבה
על ה' מיידאניק עד שהוא חוזר וחוזר עליה \
הריהו אצלי ב כ א ן י, ,הריהו קבור תשע אמות
באדמה'' ,הריהו' ,והריהו" — עד הקאה). חדבר
המנהך בצי.יר הזה הוא / שהמלוה ביבית אהרן צועק:
איזה דוקטור רמאי, איזה הירצל — ממש כוון

לדעת גדולי ה"ש ל ה' ,
"אהרי הדברים האלה" — נעים לקרוא את
השיהה היפה של ה' ה ל ל צ י י ט ל י ן - אע"פ
שאין זו ,פלוסיפיה סוביקיטיבית", כמו שקורא ה'
צייטלין את מאמרו בתביעה נפרזה , אלא—פליטון
כתוב יפה. אין אני מזלזל את ערך המעלה האהדונה
הזאת 4\ שהיא כל ־ כך יקירת המציאות . לה' הלל
צייטלין יש סגנון נעים, והוא סח שיהה נאה ע"ר

(ץ .3 8 3 £)־

זה כעשרים שנה—ואני גע־, מפונק מעט , מסלסל באירופיות,
מהודר ומגוהץ, ואולי משך אותי דהפך. כי היה הוא בא ישר ,
נינים היצונים , מעומק ביהמ"ד הליטאי־הזאמוטי, עם כל הקלסה לע

ד אלעזר אטלס דל.



דןימייס. זווג־ופרותי היינו, אני ואטלס, באחת התקיפות של הולד

התנועה החדשה בספרותנו. לא היו אז מכ"ע יומיים, וההברות

להוצאת ספרים עברים עור טים ע̂ו במחשבה להבראות. הימים

 שקיעת "השחר'/
ימי "המליץ" השבועי, "הצפירה" השבועית, ראשית

"המגיד" תהת עריכת דוד גוררון, התלהבות הו"צ הראשונים . כבר
בהשתפכות־־הנפש ובאייימת יתרה את כתבתי אז בהתלהבית גדולה ו

יונות גם הסגנון.לא היו מםכרים "הצופה לבית ישראל". נם הרע
לי
' 
היה

 י
אל '"איזו שלימות.

' 
ם", " אכל יהיו 'סוערים "וחותרים

כילי צרכי
צבור של קוראים, וכבר זכיתי אז להיות מניאץ יותר משסיפר כל

כך צעיר הוא ראוי לטפול תדיר בו. אם נועדתי אז לפעמים
להשתמש באיזו מלה תלמודית, היו מגדפים אותי, במליצת הימים

ההם , שהנני כותב ב"שפת אץ קוצץ בן קוצץ". כשלא שהיתי אז
עם הזרם דהיצ"י, ואשמיע? לפעמים איזה הגדרות, גזרה החברה ,

רה את  ̂ שהנני היץ לשיטה לגמרי ושאינני מן הישוב. תנגוד.

זריזותי, ויתן כנפים לדמיוני.

מן הנמנע הוא לי לכתוב ע"ד אטלס, בלי הקדם את תבניה
היריעה שעליה מרוקמת צורתו הספרותית — לפי יריעת־. אטלס בא

אז לורשא באמתחתי, קמוט־המצח, דייקן, ספקן ולועג. בקיאוח

מבהקת בתלמוד,י כח־זכרון בית־־מדרשיי עתיק , ועל כן—מה שאייע

לו לקרוא הדירו מונה בקופסא, כגמרא בתשובות הריב"ש בכרכים

ישנים של ה"מגוד" כהערות שי"ר כחלקי "כרם חמד' ו"אוצר נחמד";
סתיים, נם איזו הכנה להנדסה; חוש הד נטיה יריעה ללמודים המו

של שיננא יהידי מן הפמליא לא רק של לומדים, כי נם של אנשי

מעשה; בחינת יהודי למדן, שהתחיל עוסק בעסקים, ואע"פ שלא

הצליח, סגל לעצמו את החכמה המיוחדת ההיא , שאיננה נקנית

התגרנים , בשוקים ובפנקסי החנונים , מתוך אלא בין הסחרינים ו

נסיגות וצרות ונסיעות וטלטולים ; הבנת איזה שפות , די הצרך

לקרוא את הכתוב בהן; סגנון לא נקי משבושים קטנים, אך

משורטט חד (;>זנ16;01111<ן '*־!80113) , עם משלים שנונים וניצוצות .

היו באטלס תכונות וידי 'גות ודברים שהיו לי, כמו לאודיםייא,

כעשן התכלת המתמר ועולה מרחוק על איטאקא ארץ מולדתו,

והיו בו דברים אשי הוש םררי ויפיפותי לא סבל. היה בן אותו

כל דבר, ואולם בנלל זה היה המפריד כל דבר והמבטל השאור.

הוא כל יכך מועיל וכל כך יפח וחשוב לכל-ענין.

כשיסדתי את ה"א ס י ף" היה הוא עוזרי הראשי. זה היה ,

בספרות ההשכלה העברית החדשה , כמדומה לי, הספר הראשון

בשנותיו הראשונות) שנפוץ במספר מעט פחות ולפעמים מעט יותר (

ר' אלעזר. אטלס נ"ע
• 81§8>מ?י

מן 10,000 אקזמפלרים במשך איזה ירהים, זה היה אז מאורע .

ואס אומר, כי אטלס היה שוברי בצדי, אין ננות, כי אם שבה
מרומז בזה . הוא היה הסיתי בכל בנין, ולכן דרוש היה לכל בנין

הזק. הוא הפסימיות, הלצון, הבטיל . אני הייתי הזריזות ,

היה אך הרזן" (איח ענה הקהל א:ץ ? הכיתב צריך

ל"אמך' זח—למען דרוך עתה על הבמה כסניגור) 4
ואז—יבוא לדבר ע"ר משלים.. מה הוא משל־בכלל,
ושהמשל צריך ג"כ לאיזה צביון לאושי. רצונו
להוכיח , כי נורדון, אף -בהעתקותיו שהעתיק נתן
צורה עברית ויקרב את המשלים אל ההשגה

 "אמריקאי' ;
וההסתכלות־כע4ם העברית, אין זאת

וכר בי רב דחו? יומא איננו מסופק כלל ואיננו צרלך
כלל להקדמות ולהוכהות כי כן הוא. הוא ,מסתפק

בדוגמאות מועטות" (זה לשונו על עמוד 251) 4
אבל חבל I כשכותבים הקידה ספרותית בעד זורנאל

אין מסתפקים בדוגמאות מועטות/ אלא עובדים
הדבח, מדייקים, מעמיקים , וזה חיה והיא עוד עתה
ענין טוב : גורדון בדרך העתקיתיו , איך מלא את
ההסר בעבי־ית , ואיך שנה לפי הרוח של היהודי
(כטעית מדבר הי בן־־גוטמן ע"ד לאומיות. הפהד
מפני הכלב , למשל, איננו תבונה לאומית...)—אבל
כמו צריך היה ה' בן־־גוטמן ליל"ג לדבר בו רק
בשביל אשר רצה לבק־, דרך הלובו, וגם לבטל
את ש. ל. גורמן בהעתקות משליו, וגם לזה הספיקו
 "דוגמאות •מועטות' מן ההעתקית . ע"י ערבובה

לו

זו לא עלה בידו לא הא ולא הא , יל"ג צריך
לאטיו-דה מיוחדת בנידון העתקותיו וגיוריו שהיה
 את הדוב (למדות הטעם הטוב שמצא

מגייר אפיל.,
ה' בן*גוטמן במליצת הדוב: הרים ירקודון וגבעות

ניטשה וטולסטוי וגס פשיבישיבסקי , ע'ר איבסן
ושקספיר . הדברים נז,ראים בנעימה , אע"פ שאין
בהם לא היקף ולא בנין , אלא מעט טיול. הן לא
יתבע ה' צייטלין 4 שנקבל בקושט ובחמימות את
הכרעתו 4 שניטשה לא ידע להבדיל בין מדת הרחמים
האמתית ובין הרכרוכיות , כאשד לא ידרוש מאתנו

לקבל בקושט את ההפרזה הדרשנית, כי יסירים של י
שר המין דשופנהואד ויסירים של ,קשה זיונם כקריעת
ים סוף'" דחכמי התלמוד דא חדא . ה' צייטלין הוא
 "שי־'בין טולםטיי ומה

אקלקטיק 4 וגירד גדרים מוז
שלא הבין", ועד כמה ניטשה הוא גדול בגדר
משורר ואמן" ולא ,נקדן ומפולפל". כל

" 
היותו

הדברים האלה הס שיחה בדרך טיול בעלמא למשכיל
שיש לו הרגשח יפח וסגנון נעים מאד. חבל רק
 ' עוד לא מצאי בשפ"ע אף

שהקוראים , ועכ"פ רובם
תמצית דבריגיטשה, או ראשי פרקים מפשיבישיבםקי,
ואי אפשר להם לצייר בעצמם מושג מקורי מכל

הדברים הדקים האלח.
,זמן טוכ' של ה, יהודה שטיינברג

הוא מצוין בכל סגולות הסגנון, והוא כאהד הפלי־־
טונים הטובים שנדפסים מאת הסופר הטוב הזה
במה"ע. אם אפשר לטעון 4 יש לטעון רק על
ההעדר המוחלט של טעם רדקציוני 4 שאיננו נותן
משטר בהוברת כזאת , אלא בולל קמה וגדיסין ,
ושוב קמה.ושוב גריסץ בעריכה—כמו שהביא הדואר.

פליטון של ה' מיידאניק, ואחריו התפלספות־
ספרותית־־מודרנית של ה' צייטלץ, ושוב פליטון של
ה' שטיינברג. אין כאן בכואה־־דבכואה של איזו
מהשבה מסדרת ומזקקת . פליטונים כאלה של ה'
מיידאניק ושל ה' שטיינברג, טובים מדם ונרועים
מהפז, נדפסים בכל יום , או בכל שבוע , במר,'' ע
לימים — אלא שהם נדפסים פח בתבנית אחרת—
שמינית הגליון . הוה־־אמינא כי ראוי לשים בזור:אל
כזה מהלקות , ולא לכלול פליטון ופלוסופי* ושוב

פל טון , איך שיעלה המזלג .
המערכת לא יכלה לעכב בדבר , שה,
שטיינברג כותכ יפה, וכמעט ברא לו 6זמ66 שלו.
דק לפעמים עוד נכר העמל בסגנונו — אבל עפ"י
רוב לא דק טוב הוא, כי גם יופי מרחף עליו . נם
זה הוא רגע של הסתכלות בהיי מלמד וב־ורה. אין
?ובורה אמנותית שלמה 4 אכל יש זיקי סקירות של

כשרון.
המאמר ,נו־דון בתור ממשל משלים' מאת
ה' בן־ג ו טמן הוא כונה רצויה , הוא גם התהלה
לאיזה דבד 4 אבל אין שעור ואין תבנית לו . הוא
. "דברו על הכבוד

מתחיל, בכלל, ע"ד גורדון
הראוי לגוררון בתור משורר לאימיי, !א£יד (בריאה

משונה זו יצאה מתוך ההגהה—ובודאי צ"ל #פיי)" ן י
ואה"כ הוא מספר ש ־.קהל ענה אמן אהיי אלה
שיאמרו לא היה לנורדון שוס כשרון ציורי . ושהוא
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אטלס היה המבקר האחד אשר ידעתי. איש איש מאתני הוא

גם־מבקר , אטלס היה רק־מבקר . נטית רוחו נטתה לבקרת, נס
שלא־־במתכוון. זו הוא הכנה מיוחדת של הוש־הראות , לראות בכל
הספרותית השלמה דבר את הצד הפגום והמגוחך. אין זאת הבקרת.

היא בקרת המחויבת להאיר על• כל •דבר מצריו ומצדי צדדיו. זו • •

אפשר היה לאטלס להיות למין גוגול, למין סאלטיקוב, לולא היהשל סטירא . אטלס הי.־־. הסאטיר מביהמ"ר, ואני לא ידעתי דוגמתו.

חסר את תנאי ההבנה הספרותית ולולא היה חסר לגמרי את החוש
ספורים, יצירי פנטסיא. חאמנותי. הדב־ חזח לא מנעהו מבקר אף
אבל זאת היתד. בקרת הסרת ערך. הסטיר מביהמ"ד רצה להבין את
כינונו, כי אם: יצירי היופי, אבל יצירי היופי אינם אומרים: ה

הרגישונו.
תהומו של כשרון אטלס היתד, הבקרת ב עניני הכמת ישראל
וביהוד בכל מקום ששם יש לסתור, ל"שדי נרגא", לשים לצהוק

את ההידור הריצוני , את השטהיות הרהבה, את הדיליטנטיות

המתרברבת, ואת השלטים הדקים , את הזרות של מתורנמנים /
או לקרוע את מטוה־־ההשערות .

האמצעיים של אטלס היו * הדבור השנון והדוקר כאיזמל;

המשל הקצר, הצמצום ההריף; השכל הישר, ההותך, המפריה
כמוץ את הגוזמאות; הפכהות הנפחד,, המעוררת ישנים מכל

דמיון, ומסירה כל שכרון.
תוצאות עבודת אטלס : מערכת מאמרים מצוינים בגדר בקרת

ספרים הדשים בהבמת ישראל — ביהוד אלה שנדפסו בכרכים

הראשונים של הס, השנתי: האסיף,
המאמרים האלה פעלו בזמנם כעין התגלות כשרון הדש
ומלה הדשה. לא בשביל שהתכונות המיוהדות של אטלס לא

נודעו לפנים בכיהמ"ד. להפך: כשרון הםטירא הוא כשרון בית־־

מדרש ישן. המשל הוא כלי שמשמשים בו קדש והול מכבר—אבל
פעל' פעלו הדברים, דיקא, משום שמקירם הוא שלנו, ומשום

שבאטלס מצאו התנשמות מסוימת וחדה מאד.

איבערראשען יש לתרגם בעברית ן
שהפעל "

ך"5-ר[י.ע. כמדומה לי, שבן־יהודה ד'ציעי• מדהם,
אבל בן יהודה הוא עתה פסול . ובכן —הפתיע. מז?ט 1
מלה הדשה בעד המלון... יותר לא למדתי. כי מן
9 עמודים של ההשקפה העבריה במעט 6 הוקדשו
לדייר הירצל — להשפילו. הנה זה ירהון הירצליני,
ובכל אלה לא היה דבר שהפתיע אותי, אפילו
אותה העקשות התיישית, אשר בה מתעקש הכץתב

לדחוק בכה לתוך ברקוביטש את פלפולו המקטרג ־
גם אהד אשר התמים הזה הודיע דברים שגברים.כדברי
אמת , שבל האינטריגא המדומה היא. .. הלום..
לא / לא נעים להודות על האמת, וצריך לשו-5

ולסרס ולהתעקש.
כן — יש ג8 מוגיא 2דבר דיפלומטזה
ושתדלנות, ועוד יש ערמומית אהמ. הוש'מ המשקיף
תתאמת השמועה שכהשתדלות הירצל נקנתה - שמא

אדמה דוקא סמוך לא"י, והוא מקדים רצוואה למפה)
̂ט . ומוסר מודעה מראש, כי נם זאת היא , כנן

בגידה.
החוברת מסיימת בר"שימות ביבליוגרפיות"

של הר"ר מ. ע ה ר ע נ פ ר י י ז.

ואטלס לא .היה איש אשר קרא ספרים. הרבה , או כתב

מאמרים הרבה. יתר מ שדת קריאתו היתה מדת זכרונו וצתנר את

— היה םה ומספר ומתלוצץ. שיהתו יותר מאשר כתב אשר קרא, ו
 -' בלי עגול־הנהת

,,
היתד, דוקרת, מבריקה , ניצוצות ,,גיתזין הימנה

של בעח"ב מרווח יוביאלי, אך תמיד במרירות של פקחות קשה,

צביטות שמכוונות תמיד אמריה, במהתלות אשר רעל מסוך בהן, וב

אל המקומות הרפים,

תלמודי־משכיל ליטאי, מקומט ומצומצם, צמוק ועמוק, מכווץ
ושקוע בתוך עצמו, מושחז וערום, מסתפק ומלא עצב וכעס, עקשן

ינויי אחרים, מתלוצץ ומתיאש. יבש וזורק מרה ומתענג בעינוייו ובע

מבין הכל ברמז, עם כה תפיסה מהיר כעין ההשמל, עם אוצר

זכרון אדיר.

אלה היו תולדות ההכנה הטבעית והחנוך - ועליהם נוספו

קורות ההיים המרים 4 הריחיים של הצואר, צער גדול בנים, דאגות

הפרנסה, שהיה האדם ההגון הזה רגיל להעלים, אבל הרשו הרשו

תלמים עמוקות על מצחו, נקר נקרו באותו חמות הנפלא, רב

פולים, הכהו את זיו שכינת־ההיים, ותנדלנה את הנטיה השדרות והק

לעצבות, לתלונה ולתמרורים.

חדי לפניכם חייכן וגחכן יחודי, למדן, מחודד, שנשיכתו
נשיכת נחש ולחישתו לחישת שרף — ועל מצחו ענן המחשבות

מסביב לשפתיו — ההעויהשל רומות, ו העמוקות, ועיניו מצהקות וע

הלץ הכופר-הכל.

— אע"פ שהיה מקפיד כי אמנם כופר גדול היה אט־יס דנן
לא רק בנטילת ידים, כי גם בעשית הצפרנים לסירוגין, טפוס של
ננתקה" — ומקפיד, מתוך רגילות,

" 
משכיל זאגרי ישן. מדבר על

אף במנהגים, למעשה.

לא אמסור לכם מפתה פלוםופי לפתרון הנגוד הזה. החיים
רמים לפלוסיפיא. קראו לנגוד הזה: קלע־שבלב, או.קראו לו: קי
הוסר הרמוניה. אבל זאת היא עובדא, שנראתה אצל רבים, ונם
אצל מתגו ההביב. אין זאת אורגניזציה נורמאלית, לפי חוקי ההגיון
כפי שחם כתובים בספרים מדפוס זח או מדפוס אחר; אבל זאת היא
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גיל תהגורנה , אנו מוצאים אוחד. תפלה), ואם רצה
לדבר ע"ר העתקות ש. ל, גירדון—צריך היה להרבות
לאסוף חמר ולהביא דוגמאות\ ולא רק מן

הגרועות.
חשיר"שח' של מי" מאת ה' מ. מ. רול יצקי
היא יפה בלשונו . נכ־ ¥ שהתפתהות השפח לא
עברה בלי השפעה על ה' רוליצקי.י הוא מתאי את
השחר כפי שראהו מכבר , וכפי שהוא רואה עתה .
הצד החלש שבשיר הזה הוא זה ; שהמשורר לא
שכלל את שני ציוריו . ראוי היח לו לצייר שחר
נאה , וכנגדו שהיי מגונה / אבל הוא מצרף אל
הציור את ההסברה, ומפסיק את השרט'טים ע"י
הנמשל 4 שאין בו צרך . זה הוא שיר ציורי ולידי

כאחד, וגם—מוסר. חזק הוא הבית הזה,

אןז עתה מה?,,, אביבי עף,

שוך היה טרפת
אני בני !

פתאם אתר, אתר מכאב...
•••• ~דזר .. ..זו• תבל היפה הדפת, הדפת
מעמד אין ולעבור אין סף, ו

: • : •ד ־I •?V X ־זI ••X•• 1וא1ר שמשה הגדול תחלק במו(צ"ל יהלק)
: - • - . : X: : •ולא י&יגו רבים אורו ר&כנו בלי אור

ינו• רבים אויר ויהנקו לאטם ולא י&

ולא ימצאו• רבים להם ושמלה לעור -
: * : : ־־ •- X : • : V V 'י

תם... :•::־ •:־־:: :•:: : • Xונלהמו• ויפרפרו• וינועו בלא ע
: X : ־ • •••:X : • : •• V Vוצמאו רבים לאמת ומתו בצמאונם
ובקשו רבים מישפט ונתלו בעונם...

• .י\ ־• •:X :•: ־:־ ־י

אהרי השיר הזח באו שני .מאמרים עתוניים:
,מארץ ישראל* מאת ת' אייזענשטאט ו"מא־
מריקא" מאת ה' וואלדשטיין. בהמאמר מ"ארץ ישדאל"
יש הומר (ומאכילות נעתקות מכתבי הועדים, ששם
מאמריקא"

" 
תומו; ובהמאמר הן מצויות בשפע) י

הכתוב בסגנון שטחי ומימי כקורספונדנץ — כמעט
אין הומר, כי ע"ד אופן ההנוך והידות הנערים
כאמריקא קרא גם הקורא ההדיוט דברים יותר
עמוקים . לפנינו יש שטה שוד,, בלי שום אילן, בל
שוס ישוב, דברים בלי מספר , בלי מופת סטאטיסט/
מארץ ישראל"

 הראשון "
בלי שים עומק, המאמר

הוא טוב מזה, אע"פ שגם הוא איננו משובת יותר ;
ומכלל קודספנדנץ לא יצא. הוא מספר כי בדבר
מכירת היינות יש שטה זו ושטה זו ושטה זו, הקירא

תמה ושואל : ומה היא השטה שלך ?
אחרי הנ"ל באה השקפה עברית מאת
המשק י ף . למדתי מן המאמר בעל 9 עמודים זה,



גניזציא עשירה ורגניזציא 18מ6מ£6 8111 של תקופת המעבר, אור א

ומגוונת מאד.

העניים־־בדעת אומרים על איש כזה, ש־וא צבוע. לא,
רבותי! צבוע ־הוא מי שמושח במכחול וממרח ומגיס ומטיל על

עצמו צבעים זרים . אבל איש כזה הוא מוזאיק. המוזאיק היא קבוצת

אבנים בעלות צבעים טבעיים שונות .

 ואומר אני .לכם : כולנו, בני ביהמ"ד , הננו, כשעור ידוע ,
י

מוזאיק —' זה פחות וזה יותר. האומר על עצמי, או. על אחד

מאלה שהוא מעריץ, שהנהו בעל צבע אחד , במחשבות ובמעשים,
בפלוסופיא ובהיים, רצוני:בכל פרטי החיים, הוא מפריז

פחה ומעלים את האמת, בשוגנ או במזיד, מפני משוא פנים, או

מפני הסרון דיוק הבקרת.

והאירתידוקסים לא הבינו את אטלס, ויש אשר גס הוא לא

הבין את עצמו .
הנני עומד על בוריה של אורתודוקסית אטלס, שהלכה הלך

והפלט מן "הכרם", שיסד, אהרי פרישתו מן "האסיף", ער
שיצאה לתרבות זרה, הלך והתקרב אל הלשכה ואל "הפלס".

ההיתר, זאת אורתודוקסיה פוזיטיבית, מתבססת על יסודות
שכלים ודתיים פוזיטיבים, כזו של רבי זאב יעבץ ? לא , רבותי! מו

היא היתד, אורתודוקסיה שוללת.

אטלס כונן את הצי השלילה, הליצנות, הסתירה, הבקרת ,

המשלים וההדורים אל מול . . . ההשכלה, כמו שהיה מכונן אז

בה"א ם י ף" אל מול חכמת ישראל השטחית, ניסח אשכנז. לא היה
לאטלס אנטוזיאזם אל הדת, יען כי לא היה לו אנטוזיאזס כלל .

מבקר היה, ומבקר נשאר —' אלא ששנה את מטרת דבקרת .
טיביות שלו נשתנה כמלוא השערה — אך האוןי?/ט שנה . זה הםוביק

נס הזקיה בצל מעלות אחזי' — פתרון הריאקציה.
" 
פתרון

עולמו של אטלס היה עולם מלא קור חותך. טוב היה

להכניס סלון של קור זה למקום של המימות רותהת. אבל אין
כ ר ם"

"
בונים באויר כזה, ואין בנין מתקיים. אי אפשר היה ל

להתקיים, יען כי המבקר הסר היה את הכה הבונה , את כח הבול ה

המתמיד, המאמין במעניו; חסר היה את הכה הפורה הקבוע .

הלקו של אטלס, בשביל הבקרת והבטול, בשביל ההקפדה

והפגם, אפילו בשביל הסטירא וצנון הי־זתלהבות, היה רב הברכה
והתועלת בכל מוסד קיים וחזק מאד. בכל מוסד כזד,, כה כזה הוא
 ה"א סיף" היה צר

נהוץ. אך לנו לא היו עוד מוסדות כאלה.

ורפח שהכילו. "ה אשכול" היה רפה ביותר . הוא היה עדיין צריך

להרבה .כחות פרדקטיבים. כל מי שהבין היטב את הפסיחי הספרותית

של אטלס — יורה לי שתפסתי את מהותו בכל הדיוק האפשיי

של האמת. .הוא הפיץ אור סביבו, ויגלה בכל דבר את הצדדים
הרפים והמצהיקים ; אבל כמות יצירתו היתד, מצומצמת מאד. הוא

"אשכול", לא כל כך במה שכתב
הביא תועלת חשובה ונפלאה לה

ברות ההן — כמו ולים באמת, בחו —־ אע"פ שכתב איזה דברים מע
יצותיו. במח שבדק ויצחק וייעץ ויפגום ויבדה ויבטל ברמיזותיו ובעק

הספרות לא יכלה לפרנס את האיש הדגול הזח שסתירתו

בנינו, ושיהותיו מרובה ממאמריו שכתב. כן נטרד היתה מרובה מ

אטלס מן הספרות, וישב אל חמסחר.

ורותיו הנבלה גמורה בין הספרות והחיים, כי ורואה אני בק

כשרונות גם בחיים, במסחר, אמלל היה האדם הזה, אשר הוהן ב
לצד ידוע,ולא מצא מקצוע מסוגל בעדם .

לוא הייתי איזה מין רוטשילר־זוטר(ומה גם רבח I) , כי עתר,

מניתי את החריף הלץ המפתה הזה לבוהן ובידק, לוא גם לא

יעשה דבר, אך יעיף עין הלום והנה, באותן הסקירות החודרות

̂ה גדולה מאד.  בר
שהיו מעין קרני רנטגן - ובל"ם הייתי רואה בו

אך לוא חייתי בעל עסק מתחיל, דורש .עסקנות פוריה ורבת

הבמות במאד, כי עתהילא הביא לי יסוד תוסס: ומפקח כזה ברכה.

ואין צריך לומר שהיסוד התוסס -והמפקח איננו יכול לבנות

בנין בעצמי ולחחזיקו.

—בעמל  עבר הפקח הנפלא והאומלל
י
,
בגלגילים ממין זה י

וגדורים.

והטרגדיה •היותר מכאבת של הרבה מן המשכילים העבדים

—לא יכול לא נקתה גם את אטלס. המתאונן, הפוגם, הלועג

התרומם להרגשת התעוררות הלאומית, לצאת מתוך נטיותיו אלה ול

במו שלא יכול, במאמרי בקרת שלו, להתרומם להרגשת שירים

 תהלים של
־ספורים. כי ההתעוררות הלאומית איננה פירוש לס,'

גרץ, ולא חקירה היסטורית של ברשדסקי — אלא היא שיר, או

יופי. שוררים, למקצת קסם ו םפור , היא צריכח למקצת שנעץ של מ

ומבקש אני שיביגו הקוראים לרעי, אין אגי אומר, שבתהום

העבידה הלאומית אין מקום לתלונה, לבקרת, אף ללצון , אף

לקאריקאטורה. יש ויש מקים, אלא צריך אדם לעמוד בפנים •

להשתתף ביגיעה.וביסורים, להלום ולהשתוקק, לעדר-על יר הבונים
להעיך עמהם בלילות בלי שנה, תהת רקיע בלי כוכבים — ואז'

הרשות גם לבקר, ומקים יש נם ללענ מרירי. אטלס לא נכנס .

שכשרונו . ובאשר כי היה מטבעו איש השלילה והלצון, מה פלא

חמרוחק לרגל מסבות מעיקות ממעיני מרכזי הספרות היגע והמעונה ו

הסתבך ביחוסיס. מעציבים אל הפלסתריים שזעזעו אותו לשים את

--  ועוד בדברים באייה, שבעבורס
י שמים,/ "םפםל הנא

מהי קבלו ב

שרא ליה מריה!

מעביר אני ספיג רטוב על פני לוה ספרותי של אטלס ומוהק

רותיות, כי אם רהיטת אני ממני את הדברים שאינם 'יצירות ספ

הרהור ם זמניים, מחמת חוסר חרגשח, ומחמת הסמן ידיעה במקצוע
זה.

ועימר לפני אטלס, המבקר הספרותי, הלמדן השנון, המהתל

העמוק, הסטיר מביהמ"ד שהיה הבר לי ובעל־שיהתי, שלמדנו

הי־בה איש מרעהו, ונתנגד הרבה-איש לאהיו, ונהי נבדלי המזג

וחלוקים בדעות , ונשאר בכל אלה — ידידים, כל כך שנים!

ועתה הנה לפני הקבר — סך־הכל . והארנקא־דמוחא הגדול,

השיחה המיוחדת אשר איש והעינים הפקח־ת, וההיתול ההר, ו

ממיודעי אטלס י לא ישכהנה — במשך שיהה ספרותית נאסף האיש

הנפלא והאמלל.

הספרות העברית פרשה את כנפיה על נשימותיו האהרונות..

הברי ועוזרי! דרבה סבלת, הרבה עבדת! תרוה דמעתי את

את תל קברך. נוחה בשלום !

נ. ס.


