
 החזרות. ההתפנקות בבי-
טוי — הרי ה א ם ת שגרברים בוקעת ועו-
לה מכל מלה, מרעידה, מחרידה 1 משונה י

ומלים אחדות תוך קריאה, אני הוור עי
ה"ינוקא". לא קראתיו מימי הופעתו
ב"השלח", רק פעם אחת מאז. אולי איןן
מקומות פעטייט־שלוש. וכתיבתו נס ב.הי־
עתה נוקא" וגם .בשתי־תמונות'. קקראתי
ראשוגה. — הרי בה קרובה היא לכתיבתנו,
כתיבת הליריקנים של אז. אלה שהלכו
אהרי פרץ ופרישטן. הפיוטיויו ואו, טשטוש
הריאליות. אהבת הקו הדק, הרומאנטי.
הנפשי — כתיבי. מתנוצצת. לא אפורה, לא
דייקנית. לא מחטטת. זו ההתרפקות. ההת-
פנקות. הילדותיות כמעט! ואיד יבול הוא

? .להתעלם שנים מראייתי
עתה אני קורא אותו, ודומה שנעורי שבו
*לי. הפיוטיות היתירה שנשרה מעל כתי-
בתי ושאז כל־כד אהבתיה ושאפתי אליה
— כמה מתיה הוא לי אותה. ונם הרמז הש-

קוף, הרישום העדין.
וטוב לקראו. גם את ר' אבא אקרא.

? והוא נסתלק ואיננו. אחפשהו ולא אמצא.
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בני דורי ותחומו, בבואם לספר על
הפגישה שבינם לבינו, עליי! והמשכל?,
יש בידם לנהוג כדרד קוראים. שניתן
להט להתחקות על דרכו של מופר כס־
דר־כתיבתו - בספרם על ראשית־פגי־
שתם הם מעלים ממילא זכרו של
בכור־־סיפוריו, שנענתה לו בת־קול של
אהדה ונעשה בשעתו כעין שם־דבר,
עד שמחברו נקרא עליו: בעל "הינו-
קא". מה שאין בן בני־דור שלאחריהם.
ביחוד אלה, שדרכם לספרותנו על שתי
לשונותיה היתה דרך־עקיפין והוצרכו
שיטח להם יר־המקרה ועד שקנו לעצ-לטרוח הרבה, עד שהשלימו מה שהו־
מם אוריאנטאציה במסבת־סופרים וסס־

ריחם.
כי אך יד־־המקרה היתה בפגישה,
ראשית־חפגישד;, בינו ובינינו, חבורת
בני הנעורים, באולם "השומר הצעיר"
בעיר מולדתי. הימים ימי־המיצר -י
רק תמול־שלשום נסתיימה המלחמה
הגדולה, מלחמת־העולם, וכבר היום
משתוללת המלחמה הקטנה, מלחמת
האוקראינים והפולנים על הגלילות,
שבהם נטועה עירנו ואנו, בני אברהם
יצחק ויעקב, כרגיל, באמצע. בהרס־
הרחובות, במשואות־הבתים ניכרת עע־
וות־־אתמול! בצומק־הפנים וברטטי־
העין ניכרת אימת-היום. אך אנו קהל־
הצעירים, המלוכדים מסביב לקומץ חב־־
רינו שחזרו מעיר־מפלטם, מוינה חרחר
קה, ובשורת ציון בפיהם, מה לנו תמול
ומה לנו היום, הלא לבנו אינו חש ועי-
ננו אינה רואה אלא את המחר בלבד:
אך יוסר המצור מעל גלילותינו ונצא
מתוך המיצר ונמלט ציונה, ציונה. ובי־
נתיים אנו דבקים בבל דף ועלה, שהם
כפרישת־שלום קרובה, חיה משם —
מרוב משמוש של קריאה בבר נקמט
כרך "הפועל הצעיר'/ כבר נמרט קובץ
וכתבי-עת שהיו בהם דברים חיים על"יזכור", כבר נקרעו שארי מאספים
מולדתנו, בנינה ובוניה, וכבר התחלנו
מעתיקים דברים בכתב להיותם עניו
בשיחות הקבוצות. והנה נהיתה כמין-
חדשה — רבנו וידידנו דוד כהנא, עתה
איש רמת-יוחנן, פשפש ומצא קובץ
בלשון־האם ובו סיפור ששמו: א ו נ־
זע ר ל א נד, כלומר: ארצנו, ונעשה
הסיפור דבר־מקרא, שנדד מקבוצה
לקבוצה והבל טועמים בתומת הדברים
טעם של עדנה וליבוב: או בז ער

ל א נד. •
ב

כמחברו של טיפור־החמודות היה
חתום שם מוזר — ז. י. אנכי. יותר
משמו לא ידענו עליו ומה שנודע לנו
$פי חברינו הגדולים, חברי "פועלי-
ציון" הוא, כי המחבר הוא מסופרי אי-
דיש הנודעים והשם החתום הוא פסי-
דונים שלו^ועיקר־שמו עלום מהם. אפ-
שר ואילו היינו שרויים עמהם בשלום
מה נעשה י וגודעגו מפיהם יותר, אל
ומחלוקת הלשון היתה מרקדת בינינו.
אולם גם המעט שנודענו היה בו כדי
להתמיה — אם מסופרי אידיש הוא, מה
ראה לבור לעצמו פסידונים עברי, ואם
כבר ברר לעצמו פסידונים מה ראה
לבור תיבה שכל אדם יכול לתלותה
בעצמו. אשר לעבריותו של הפסידוניט
ידענו, כמובן, את הכינויים מנדלי
ושלום עליכם, מוכר ־ספרים 
אבל אלה לא יכולנו לתאי לעצמנו
שלא בשמות אלה, מה שאין כן אח-
רים, שבכל שנודעו לנו לימים הם וכי-
נוייהם וגדלה תמיהתנו — אם אותו
מבקר אידי נודע שקרא לעצמו ב ע ל-
מ ח ש ב ו ת, אם אותו מספר אידי נודע
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אותו אדם הייהלר כפוף גלשהו, זה
הגוף שבין כתפיו שכן ראש חבוש קאס־
קאט "מסורתי", ומתחתיו מוח עמוס לעי-
פה, אשר מרוב עומסו כאילו שחו הכת-
פיים — אותה דמות מעבירה אותי מדי
דברי בה ומחזירתני אחורנית כדי ארב-
עים שנה, ימים שדיינו אנחנו, ילידי

המושבות, במעט נערים.
שמו של ז. י. אנכי הגיע אלי — מתור
חעתון ,,דער פרייגד" שהיה נקרא גגית
אבא. קשה היתה לי הקריאה, אחד מקרא
ושניים תרגום, אולם התגברתי וקראתי
ושניתי. היו הדברים מעיו המשך לסיפו-
רים ששמעתי מפי אטא על חיי היהודים
ברוסיה. נוסף לי קנין מיוחד במינו, חם
וקרוב — "עטך". ותמיד הייתי ־ מתכת

להמשכם . של הדברים.
לימים נודע, כי אנכי עומד לבוא לארץ
ונגורלי עלתה הזכות להביאו מיפו לקוט-
טינה, מקום מגוריהם של אחותו וגיסו
רחל ודוד ז'ובוביצקי (זכאי). השכמתי
בבוקר והתקנתי את קרון־העבודה, בו
היינו מובילים את כל צרכי המשק לרבות
את זבל האורות לשדה, והוא שימש לנו
אף מרכבת־טיול. רחצתיו יפה והדחתי

את קרשי הארגז — אורח שבזה.
במלון חיים־ברוך המפורסם פגשתיו.
לבוש שחורים וקאפליוש "קשה" לראשי
— והימים ימי אביב. קל רגליים ד,יד,
קופץ מהעגלה כשנתבקש לרדת עם חו-
̂ון-לציון ונס־ציונזז... מראה לות רי
"מבינות" בסוסים (אחר כך נודע לנו כי
יש לו חולשה לסוסי רכיבה) ואינו פוסק
לשאול — על הארץ, על נדרה, על הפו-
עלים העברים, ואם יין־כרמל אמנם הטוב
שביינות ואם הוא זול פה. הוא שואל
ואני עונה ולבי גאה בי: הסופר הנו-

דע, שופע לקח מסי!
היו אלה לילות-יקרים, כשהיינו מסו-
בים עטו על חגורו בגדרה לאחר יום
עבודד, קשה. היה מואהב בארץ ובכל מר-
אה עיניו, ומאציל על הכל באהבתו
הרבה. שר ויוצא כריקוד. זקנים ונערים,
םבתות ונכדים היו מקשיבים בפיות פעו-
רים להקראותיו במסיבות רעים, ולנו נע-
רי הארץ היה זה חידוש נפלא (בגדרה אז
הבינו כל הילדים אידיש). עוד ימים

לנים אחכי כן היד, הל ביקורו ן?ל הסופי

האהוב נושא במושבה...
 — במעבר מדרכי החול והבוז
לכבישי הבאטון נטשטשו ברבות הימים
עקבותיו של ז. י. אנכי בביקורו הראשון
אז, אולם אי שט בלב היתה שמורה דמ.ו־
תו מהימים ההם. וכשהייתי 4פגש איזו לפ-
רקים ברחוב גתל־אביב והוא כפוף קיס־
עה, והראש שקוע בין הכתפיים — הייתי
רואה מניני רוחי את אנכי ההוא, התוסס
והסוער, זקוף, נאה — כאילו כל החיים

עוד לפניו.
אמגון הורגי?

המכסיף על ר- אכא גי3ו
אזכרה ימי ביקורו הראשון של ז. י.
י ז"ל בארץ. היד, זה בתרע"א, ואני כ נ א

אז פועל בנס-ציונה.

יום אחד הגיעה בשורה כי הסופר ז. י.
י יקרא מיצירותיו בקלוב של פועלי־ כ אנ
ציון ביפו. קמתי אני וקבוצת פועלים חב-
רים עמי ויצאנו ליפו לשמוע את ,,רי אבא"
יוצא מפי המחבר שקנה לו שם בעולם.
בדרך נלוו אלינו חברים מראשודלציון,

והמועדון ביפו המה מרוב עם.
ואולם, עם רוממות הרוח והחגיגיות
אשר שררה עלינו ליגל המאורע, פשטה
השמועה כי ה"קנאים" לשפה העברית עומ-
דים להקים שערוריה ו"לפוצץ'י את הנשף.
מצאתי את י. ח. ברנד מתלהב ורוגש:
היתכן כי לא ינתן לו. י. אנכי לקרוא את

ר1 אבא?
ובין בה וכה הגיע אנכי עצמו. הוא כבש
את הלבבות בחיוכו הנעים, בעיניו הטו־
בוח. גרנר לנש עוז. יצא אל האולם והו-

דיע על בואו של אנכי ועל קריאתו מיצי־
ךותיו.

ה.קנאים" אשר התרכזו כולם בשורות
הראשונות התחילו לצעוק: לא, לא נשמע

..! באידיש, לא
ההפרעה היתה גדולה, והויכוח סואן ורו-
עש, ואולם אנו לא אמרנו לוותר. עליתי
על הבמה הקטנה והכרזתי בקול תקיף: גם
לנו יקרה מאד השפר. העברית, אולם גל
עוד לא נתרגם .ר' אבא" לעברית, נשמע
אותו בשפה אשר נכתב. וטי אשר -עיז

להפריע יוצא מ! האולם י
ההודעה התקיפה השיגה את מבוקשה.
פרקי "רי אבא" שנקראו על ידי המחבר,
הסופר האורח, בהתלהבות רבה, הדהדו
באולם, ואף נשארו בזכרון כל השומעים.
בתשואות ממושכות וסואנות קבלנו את

פני הסופר, ודומה כי לבסוף הצטרפו לכל
גס גמה וגמה מ...ה.קנאיס".

דור גרר

גמטולה
אותו קיץ (תרע"א) היה זכור שנים
רבות במטולה, הקטנת והנידחת כאילו
נתעוררה לחיים נטשו חדשים אחדים.
בעצת רופאי יפו בא אל ''רגלי החרמון"
הסופר ז. י. אנכי להיטיב את בריאותו!
.אוירה של מטולה מרפא לריאות". חבו-
יה של קייטנים נתלכדה סביבו בעיקר
מורים ומורות מיפו ומירושלים, וברחו־
בה של מטולה היה בערבים בוקע קול
ויכוחים, שירה וצחוק. אץ צריך לאמור,
כי הפועלים העברים המעטים שב&ושבה
— 5 היה מספרם ר־4 מהם מפינסק וש-

ניים מהם טי שהיו סטודנטים — אשר
שמו של יוצר ר' אבא היה ידוע להט יפה,
לאו את עצמם כאילו האורח הנכבד הוא
אורחם הם, ואמנם .כל הפרולאטאריאט"
הסטולאי בא כולו כאחד לקבל את פניו.
הבענו לפניו את מחאתנו על שתפריעי
י ביפו לקרוא את ר. אבא באידיש,.ומה לו
הופתענו לשמוע מפיו "אין דבר, ואולי
כך צריך. אפשר דרושה באמת קיצוניות
של קנאים אם המדובר הוא על תחית

ארץ־ישראל ועברית".
מראהו של אנכי היה אז של משורר
ממש: גבוה, צנום, דק־פנים, שערות
שחורות מופנות למעלה, מצח גבוה ור-
חב. א0 כי חולה, היה זריז, קל־תנועה,
אוהב לטייל רכוב על סוס (נערך אז
טיול גדול ברכיבה לב§1י$ס). לא עברו
ימיט רבים ונעשה אהובה של המושבה.
אלה מהאיכרים שביקשו את קירבת הפוע-
לים — היו כאלה נ — היו מזמינים אותו
לכוס־חה יחד אתם ואף משפתות הגרים
ביקשו לא לפגר אחרי המתקדמים... ואין
צריו לאמור הטורים — טרקובסקי ומי-

לר ז"ל.
וא8גמ אנכי הרגי* צצטו י&ג? במטו-
לה. ,לו ידעו הסופרים והמשוררים היהו-
דים איך מקבלים פה לרגלי החרמון פני
סופר כותב אידיש, היו ודאי כולם בוח-
רים לבוא הנה ליפי חופשתם". הוא אף
החלים יפה. ,,8 כפרה ריוויארה" — היד.
אומר, וכולנו — הפועלים, בני המושבה
וביחוד משפחת לישנסקי שבביתם ,,נת־
פטם" — צהלו משמחה כשהכריז פעם
בקול־רם: ,,אני מרגיש עצמי גבור ממש,
מוכן ומזומן ללכת לעבודה אצל אחד
האיכרים". בכלל, היה נלהב מאוד לארץ,
לנוף, לאנשים, אהב לשבת שעות ולקו-

חה, לשאול יולהקור.
בימי חג הסוכות, סמוך לצאתו מהמו-
שבה, נתגלה לפנינו ר' אבא בכל חומו
חחב''די — בשמחת. בית השואבה בבית
הכנסת, בביקורי חג מבית לבית אצל
-איכרים (,,ועתה, חברה, כולנו יחד אל
!''). מעגלות־מעגלות, כל השוחט לקידוש
בני המושבה יהד, כתף אל כתף בריקוד
מרקדים והוא — המנצח. "מתנגדים, לע-

בעדיגער! פרייליכער !".
שמחת תורה .כזו. לא ראתה מטולה
3(יי8 גחל '?' ? • י • ? ,_ י . ו . ו ו ו . י ?5יטיוו, ־
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שקרא עצמו נסתר, אם אותו משורר
אידי שטרח כי גם התנ"ך יהא אידי
עשה שם קודש שלו שם־כינוי י הר-
אש. לא כל שכן אותו אביר־האידיש
ויריב־העירית שקרא עצמו בעל־
דמיון. אבל לימים גם ניתרצה מח-
ציתה האחת של תמיהה ראשונה —
עם קריאה ב"השלוח", קריאה מאות-
רת, אך שקודה ושלימה, כרך אחר כרך.
בצבצה תגלית של שמחה — מחברו
של "אונזער לאנד" הוא כרבים אחרים.
כגזירת דור אחרון, סופר־ כפול־לשון
ואף בי לימים נו(־ע. שלא כראשיתו
המשכו, שהניח את הלשון האחת ודבק
בלשון האחרת, הרי תגלית ראשונה לא
נתקפחה חיותה. מה שאין כן המחצית
האחרת של התמיהה — הפסידונים
עצמו, — שלא ניתרצה ימים הרבה
כהלכתה. פירושו היה פתוח לבאן ול-
כאן — רצונן־ אתה שומע מתוכו דבר־
ענווה (ואנכי עפר ואפר), רצונך אתה
שומע מתוכו דבר־יוהרה (אנכי ד'
אלהיר). ג. שופמן, שתיאר בקוימ
קצרים ונהירים את האוירה, שמתוכה
נצמח הפסידונים, הזכיר את ניטשא.
אך אם לבור דרך-הגדרתו של אותו
פילוסופוס הרי הכינוי פתוח לצמד-
הניגודים: מוסר העבדים מזה ומוסר

האדונים מזה. ובבן, תיקו.

ג
? והרי משנתגלגלו הסיפורים תיקו
האחרים, נתגלתה דמות הנפשות הפוע-
לות בדמות חפסידונים של יוצרם —
בחינת אנכי הפתוח לשני הפירושים
כאחת. שכן. הנפש הראשה בסיפוריו,
ביחוד באלה שהם בבואת דורו וסבי־
ביו, היתה כשדה־נפתולים של צמד־
ניגודים — הכרה 1צמית מופרזת לעי-
לא ולתתא, כביכול תודעת עליונות
קיצונה ופחיתות קיצוני. בנושא אחד.
וכדיוקךהנפש הראשה דיוקן־־הויתה —
מעל מיצר־השממון ושפלו יתגלגלו
דברי־נצורות: עומק, רום, תהום, נצח.
אנו, גני דור אחר, שוב לא תזינו את
הנפש הזאה מבשרנו! ולא עוד אלא
היא, על בעייתה ותודעתה, נראתה לגו
כמ?בר לא3קנו. ונתאמתה לנו המלי-
צה: הדל ר נסע. אלא מה שעשה י.
ח. ברנר — בריאת נפש מנפשו באופן
שהדמות הברואה היתה וידוי של אמת
הדבוק בחמרי־האבטוביוגרפיה ומשו-
עבד לכבדם: ומה שעשה א. נ. גנסין
— בריאת נפש מנפשו באופן שה-
דמות הברואה היתה גלגול של אמ-
נות בחמרי־האבטוביוגרפיה ומשיחי־
מאטימותט, לא עשה ז. י. אנכי — רת
אמנם גם בריאתו בריאת נפש מנפשו,
אך הדמות הברואה אין בה לא מעומס־
הזיקה לחמרי החוייה של יוצרה ולא
מהשלם־זיקוקם, היא כמרפרפת בתחום־
ביניים ואין בה להכרית אותנו לחיות
את חייה כשם שמכריחנו ברנר באמ-
תו וגנםין באמנותו. אמנם דור לפנינו
שדי לו- ברמזי־דברים, כדי לעשות
לעצמו ריקונסטרוקציה של הנפש ההיא
והויתה, רואה גם דמויות אלה (וול-
טרמאן, גבריאל) בחטיבות, מר. שאין
כן דור לאחריהם, שלא 7י .לו ברמזים
בלבד, והוא אינו רואה אלא את שבעין.
אך גם דור זה מבין, כי הנפש הראטוז
של סיפורי ז. י. אנכי, שהם בי־ ־

דורו, היא כשל סיפורי אסיו הגד.
ממנו ואין בין שלו ובין שלהם א, א
הבדל דרגה ולא הבדל מהות, שהיא

פה ושם אחת.

אחת! והרי הוא כתיבתו לא נתמצ-
תה לו בתיאור נפש. הויתו ואוירתו של
בן־דורו וגורלו — איש־ישראל הצעיר,
היחיד הבודד. הנלבט בין עקירת־עצמו
שהיא קו של ודאי ובין שתילת־עצמו
שהיא רפרוף של ספק. מתחבט בין גל-
גלי זמנו שהוא. חלש מכדי להיות אדו-
נם וגיבור מכדי להיות עבדם. נאחז
בתמצית־כוחו באור־אמונה המתכזבת
והולכת, שלא ישתסע בשיני דיקאדנ־
ציה וניהיליזם האורבים לפתתי־נפשו
וכבר שמטו מנעוליהם. שהרי כתיבתו
התנודדה בין שני קטבי האימפרסיוניזם
העברי — הקוטב האחד שלא ראה נפ־
שו של בן־הדור אלא בשכבתה האח-
רונה. האקטואלית: הקוטב האחר שבי-
קש את רבדיה שלפני הדור ולפני מש־
ברו, וראה אותה כדמות נפשו של האב
ואבי־האב. השלימים בעולמם, עולמה
של מורשת־הדורות ומסרתם, שהתגל־
תה בספרותנו ביחוד כדמות החסידות.
תחילה, משהגיעו ראשוני הסיפורים,
שסיפרו לא על האינטליגנט. הנפתל
בין ממשות־רפיונו וחלום־גבורתו. אלא
על בן דור קודם, הנטוע ועומד בחייו
ובהגותו במסילת־הדורות ומטרתה, נר-
אה חיה המחבר בטשטוש־תחומים ועי־
רובם — דומה, נפשות אלה ("הינוקא",
רב אלחנן) אינו אלא בחינת מועמדים

לאותו אינטליגנט, כביבול יוצרם חש־
אילם פרובלמטיקה של דור שלאחרי־
הם. אולם לימים נראה בבירור־התחר
מים ובידולם — לא כנפש אשר בקוטב־
התיאור האחד (ביחוד גבריאל) היא
הנפש אשר בקוטב־התיאור האחר
(ביחוד ר' אבא). החסידות כזרם, הנק־
רא א0 כדיי! 0x1 שלא בדין תמגטי,
בספרותנו נצטרפה לד, חטיבה מסוימת
בפרצופה — על הטיפוסים של חסידי
פולין וגליציה ופודוליה ובסרביה,
שבאו על תיאורם, נצטרף טיפוס, השו-
נה מהם במנטאליות, טיפוס של אותה
תנועה מיוחדת. תנועת הב"ד, שאין
להכריע אם היא מובלעת חסידית בעו-
למה של המתנגדות או מובלעת מתנג-
דיה בעולמה של החסידות, ודומה בי
בטיפוס הזה מצא יוצרו את כל־כולו,
ואמנם. מתוך המונולוגים של ר' אבא,
חזר ונתחוור דבר. שנתעמם למקרא
הסיפורים על אותם היחידים התלר
שים־לא־תלושים, הוא דבר־החיבור
שביו מתארם ובין מתארה של אומער
לאנד. כי מי שלא היה בו בדי להעלות
מגנזי־נפשו וזכרה את רבדיהם הקדו־
רחשו ושיחו של ר' מים שמהם קרוצים
אבא, יבול היה כגנסין לבוא אל ארצנו,
טבלי שהיא תבוא אל תוגת־שירתו!
יכול היה כברנר לבוא אל ארצנו ולה-
ביא אליה את זעף־אמתו: אד לא יבול

היה כמותו, כז. י. אנכי, לבוא אליה,
לראותה ולהראותה, מולדת ישנה־חד־
שה, ולשיר לי, שירת תוט ואמונים:

אונזער לאנד.
ה

כפילות־הקטבים שבו נתגלתה במי-
לואה בפגישת־פנים — פגישת מיוד-
עים אי־ב-ה אי־שם ואחר כך פ1ישת
שכנים כמעט יום־יום שנים רבות. הפ־
גישה הראשונה היתה בהיסח הדעת —
במשרדי ועדת התרבות. ישב איש
וישיבתו כשל טנמין־־קומתו הרמה ודי-
בורו, בתוך מהומת הלהג שהילכה
בחלל החדרים, מצומצם כתכלית. אד
בבואו לקיים תפקידו. תפקיד גזבר של
קופה שהיתח לרוב ריקה, ולהרצות
מעט מעות קטנות, היה מטיל בל מעה
לעצמה וניגון מתמשך והולך: איינס.
צוויי, רריי, פיר, פינעף וכוי. אקשר
ופני האיש ואפשר היחס בין יבושת־
התוכן של המלים. מספרים לסדרם,
וביו לתלולית הנעימה של הניגון,
שבא מפנימו של הלב. הוא שעורר
לשאול, מי הוא האיש, ולשמוע את
התשובה שהתמיהה ולא התמיהה כא־
חת: הלא זה אנכי שלנו. התמיהה:
אנכי ותכלית הענווה: לא התמיהה:

שלנו, על משקל אונזער לאנד.
חידה אשר חדי, פגישת־פנים ראשו-
נה הרחיבו אחיותיה ותמיד אותו הני-
גוד בין רום קומה ורוחב מצח שנועדו
לשררה ובין העמידה המנומכה קמעה
והבטת־העינים הטובה והדיבור המ-
צומצם על חצי פסוק, שתים שלוש תי-
בות והיוצא ידי עצמו בנדנוד של ג'ס־
טה והמהום של ניגון. אי־אז במסיבת־
שמחה של ציבור, קבלת פני "הבימה"
וגם הוא במברכים — קומתו זקופה
והוא שר בדבקות המפליגה והולכת
וככל שהשירה נמשכת יכאילו שנותיו
מתקלפות — הרי אברך, הרי עלם, הרי
נער. אך גם במרום־הדביקות. תיאמר
אך תיבה וחצי תיבה: לאםטיגע,..., אי
אי... לאםטיגע. או אי־אז בשמחה של
יהיה חגיגת־יובל, וגם הוא במיברים,
הג'סטיקולציה חיה ומגוונת. אי הנאום
עצמו חזרה על שתים שלוש מלים: נו.
קוסטינה." מה שייר ארץ ישראל... ארץ

ישראל...
וחייה לפנים חידה: הרי אומרים בו,
כי היה מסבב בערי ישראל ומקהיל
קהילות גדולות וקורא לפניהם את
המונולוגים של ר' אבא. קורא לפניהם
את ר' אבא — כתיב. חי לפניהם את
רי אבא — קרי. ומי שענין זה לא היה
לו אלא יבר־שמועה ניתן לו לטעום
אותו בדבר־שמיעה — מעל במת בית
העם בעיר. באולמי־הכינוס בקבוצות
קרא את רי אבא בלבוש לשונם של
העברים. אך פתח במונולוג והאיש
אחר — איש הדיבור הרצוף ורב־הגוו־
נים, אך סיים המונולוג וירי מעל הבי-
מה והוצרך לומר מה, חזרה מידת־ההס-
תפקות במועט שבמועט. אם טוב או
רע היה לו בשניותו זו — מזה קרייך
בחסי של מונולוג, מזה נוטה במובהק
שיח ("הבית", לצורת הדרמה ורוקט־
"טוס זהב") ומעבר לדוכן המונולוג
הנקרא. מעבר לקלעי המחזה הנכתב,
כמין תענית דיבור. אפשר היה טוב לו
— על כך. לפחות. העידה הטענה: מה
שייך... מה שייך...: אפשר היה רע לו
— על כך, לפחות, העייה האנחה: אז
מ'איו א שטומע לעלע. אבל, בעצם,
היה זה מעבר לטוב ולרע- — אופי

שהוא גורל.

וכך יום־יום, במשך שנים רבות, או
תו הדיבור המפוסק, הקטוע. עתים ני-
סוחו כקביעת עובדה: 7ער רבונו־של־
עולם האט געמאכט אזא שעהנע וועלט
איז געקומען דער מענטש און האט זי
פארפאסקידזשעט (הקדוש ברוך הוא
עשה עולם נאה בא האדם וסיאבו):
עתים ניסחו כדרר קושיה: ס'וועט נאד
? (האם יהיה עוד אי־ אמאל זיין גיט
פעם טוב). מתוך הדברים המעטים ונ־
עימתס ומתוך התנועות המעטות ונד־
נויז נראה ונשמע, אם מדעת ואם בהי־
סחה — רי אבא. פעמים הגיחה אידנ־
טיות גמורה להתמיה, כגון באותה שי-
חה שנתגלגלה על "ברית שלום" ודר-
כה ופתאום הוא מקשה במעט זעיפה:
וואס וויל ער דער ברעגמאן דער קאנ־
טאניסט ו מר. שהסיגול הניחה את מקו־
מה מתחת לבי"ת ונמלטה אל מתחת
לרי"ש — והרי .הכוונה היתה, כמובן,
לה?גו ברגמאן — גם הוא בנותן ענין:
כך כתיב שם משפחה נודע ברחבי
קאנט נקרא קאנטוניסטן ברוח אסו-תחום המושב, אך מה שהעוסק בתורת
ציאציה של פרשה דוויה, פרשתיהקאנ־
טוניסטים, מגלה לפנינו בל חנה וסודה
של השאלה: הרי כך היה שואל ימד־
3ר ר' אבא. או בפגישת־הקבע האחרת,
בלוית סופר, כשנשארה חבורה קטנה,
חבורת הבחנים. מחוצה לחומה. ואמי:
אט אזוי שטעהן מי איצט ביידע אין
דרויסן אוז יענער אינעוועניג, ווען עם
איז וועט איהר שטעהן אין דרויסען
און איך וועל זיין אינעוועניג, ש3ע־
טער־צו־צו וועט א אינגערער שטעהן
אין דרויסן און מיי ביייע יועלו זיין
אינעוועניג (כך אנו עומדים שנינו
בחח וההיא בפנים, אי־פעם תעמוד
אתה בחרן ואני אהיה בפנים, לימים
יעמוד צעיר יותר בחוץ ושנינו נהיה
בפנים). והנעימה עירוב של ביטחה
ורדגנציה והקול — כאשר נשמע בסי-
בוב ההוא שם, לעיירות ישראל, יבאשר
נשמע פה מעל הדוכן בתל־אביב,

בקבוצות, קולו של רי אבא.

ובא יום וחבורת־הכהנים עמדו טחו
צח לחומת־בית־החיים והוא בפנים. אך
דוקא עתה נפרשה עד תומה -החידה
אשר חד לני ואשר כבוד־המות והמת
אינם מתירים לכחדה תחת לשוננו:
אכן, י' זלמן יצחק הכהן אהרנסון הניח
את חיי־האדם לפני כשלושים יום- אך
ז. י. אנכי הניח את חיי־הסופר לפני
כשלושים שנה. אכן, לפני כשלושים
שנה, אם. גם בינתים היה קולו מהלך
מדי פעםי בפעם במחנה בין כבא להר
סיף (שני המחזות, צרור ישימות קט-
נות) בין כבא לאסוף (מהיורה עברית
של ,,רי אבא" ואחר־כך מהדורה עברית
. כלל כתביו). אם כמוסיף היי של
כבר\ נשמעו דבריו כמאחורי הפרגוד
ואם במאסף היה יכמי שעוסק במאת
חי בהויה אהדת ורחוקה שלו עצמו.
ולפי שדיבורו מצומצם היה בכל הענ־
ינים. לא כל שכן בעניו זה, שודאי
היה לו העניו בה"א הידיעה, לא הפ-
קיד בידינו מפתח של וידוי, שהוא
הטוב שבמפתחות, לפתרונה של החי-
דה אשר חד לנו, והרינו מגששים

ממילא בפתרונים הרבה.
יש פשר־צדדין: אם לא היומ הרי
-מקרוב ד!רי מרחוק, מחר, ואם לא
ייקשר הספד שיעמיד את הכל על
תמורת־הלשון. גזירת מעברה וחומ-
רתו וישורבב דיבור, קצתו אנחה
וקצתו עקיצה, על אחי ממעונל־
(סוף בעמוד 5)מ^מע־לשויו במחנה העברים. אבל גם
דב שטוק

י ג ג ^ ו ו י ב ג מ  י ב ר ^ ה ו  ח א ב
צף בזכרוני ערב אחד בתל-אביב
לפני עשרים ושתים שנה. היתה אז
שנת פתיחת האוניברסיטה. התלבטתי בו-
דד ולחוץ־נכר ברחוב אלנבי. המערבולת
החגיגית היתד, זרה לי אז, ור,עיניט
תעו באפלולית וחיפשו אחיזת־קירבח. ב־
אותם דימדומים נוגים נזדמן לפני כמל-
אך מושיע — אנכי. להיצת־יד חמה.
שאילת־שלום לבבית והזמנה לצל קור-
תו — הפיגו מיד את כל הנוקשה -שבלב,
גל חם עברגי ןד,לכהי 0ה1 קל־פםיע1ז
ועלינו לדירתו בקומה נ' או ד' שבאותו
אלנבי, ובבית — כה פשוט, נעים וחביב.
נזכרתי בשורות ביאליק: .ביתי קטן ודל
בלי מכלולים ופאר — אך הוא חם, מלא
אור ופתוח לגר". וזלפו עלי רגעים
בשיחה ובשתיקה חליפות — והנה נפתחה
הדלת והופיע עוד אורח, המשורר דוד
הופשטיין. אף־על־פי שבעצמי הייתי אורח
בארץ — קידמתי את פני הופשטיין
ברשימה חמה ב"קונטרס". והנד, הביע
הופשטיין את חפצו לתרגם לו שיר, 3*
לאנגי להיועץ בדבר. למזלו של הופ-
שטיין — נזדמן באותו ערב כביתו של
אנכי אורי צבי נריננרג, ובאורח בלתי
צפוי הופיע נם אלכסנדר חאשיו, שבא
לפתיהת האוניברסיטה כשליח -נתון קומו-
ניסטי והתהלך. נאו־ץ זר ונכרי לחבריו

לשע?ר, כמעט מנודה, אפס בביתו של
אנכי — שאני, כאן אין נכרים ואין
מנודים, הבית פתוח לגר ולנכרי... ומש־
נזדמנו יחד המשורר הופשטיין, שהלו לק-
ראת גורלו הנעלם כארץ, וחאשין שביה
מגורלו ובגד בארץ — היה טיזר ברגע

ולו בצוותא, אולם הראשון לראות שנימ

>
*

1

ארבע־עשרה שנה התהלכתי אתו כרע
וידיד. .יום־יום נהניתי מאור פניו ומטהרת
נפשו. חן, הסד ואצילות בכל הליכותיו. אט
קשיחה סתם ואם בדברים העומדים ברומו
של עולמנו — להט של אהבה לזולת, אה-
בת־ישראל לאיו קץ, סליחה מתוך רחמים
יביט. דבריו נשמעים בנחת, יוצאים מע-

מקי הנפש. פשטות שבפשטות.

באויר הבית החם של. אנכי פגו הקרירות,
הזרות וההתגברות, נשכח העבר. כאילו יד־
פלאים מחתה רשופי חיים כבדים, מדנים.
שנאת אחים. וכולאן, המסתופפים עתה
במקרה בצל קורתו של אנכי, שחייך
במבטיו המלבנים — מתקרבים זה לזה,
ולאות קרבה שבנפש עם כל אחד מא־

*

לסקידי העיריה ועובדיה אבד אהד מי-
קירי חבריהם.

בראש־חודש נסתלק, ביום שאין מספי־
דין בו. לא הכביד במותו כשם שלא הכ-

ביד בחייו.
ואכן, לו דומיה תהילה.

א. י. אגיטוב

תנו על בית משירו של הופשטייז להריקו
מיידיש לעברית. סובן שזריז מכולנו היה
אורי צבי, י אך גם חאשין, שכבר היה
שקוע אז בט"ט שערי היאבםקציה והת-
נכר כל כל לעברית, אף הוא התרפק
4/ על המלים העבריות בכיסופי קילוד
של נודד אחוז־צינה חשב למכודתו...
פני אנכי אורו למראה ניצוצות השירה
שניתזו בביתו, והביט בעינים מיחלות
אל חאשין, כאילו אומר: נו, אחא.

שמא...
וכך עבר עלינו הערב באתערותא דל־
עילא. השיר של הופשטיין הורק בכחות
"קולקטיביים" לעברית, ודומני שגם נדפס.
ואולם יותר מהשיר שבגילוי — נרקגיוז
בבית אנכי באותו ערג מם2ת שירית
: אנשים רחוקים שרק הגורל שבכיסוי
הקרם תחת גג אחד נעשו קרובים, שפעו
חום־נטש, ראו את עצמם כצמודים למע-
גל חיים אחד. ואותו רגש־אחות הולל
אנכי, כי זה היה יעודו לזרוע סבינו
אור־נשמות, לרפד חלקות חיים צחיחות

נכושם נפשו הזכה.
וכשיצאתי באותו לילה עם חאשין מבית
אנכי, עגמו פניו והוא פלט בעצב: צר
לי, צר לי להפרד טא1כי, הוא גל
:ו טוב, כל כך לבבי, חם כל כך בביתו...
̂"־"יד- , נתן גריגכלאט -

המכריחים את האדם להשתמש בגשהו
גסות או שפלות, בהנמכת הקומה. מבחינה

זו היה צדיק אמיתי.
מאמין אני, שלפעמים מגדירים אנשים
את עצמם דרך־אגב בשתים־שלוש מלים,
והגדרה זו נכונה ושרירה וקיימת לכל
חייהם. וכך חושבני שהשם שנתן אנוכי —
לפני ארבעים שנה לספר־הנובילות שלו —
בין שמים וארץ — קבע לתמיד את מהו-
תו הרוחנית. מהות זו מתגלית בכל ספריו.

? מהו בעצם גבריאל
"מחונן מטבע ברייתו בטוח יוצר, בכות
ך וחם ובנפש גיאה".

'
דמיון עז, בלב ר

(גבריאל, יף 157}. ושוב: "אט אט צמת
בלבו עולם ? שעמוד התווך שלו היה הרע-
יון כי הארץ והחיים עליה צריכים להיות
טהורים, זכים ויפים כשמים שמעל לרא-
שו והאנשים על פני האדמה צריכים תמיי
להיות חזקים, טהורים ונאים, .איש*

אמת".
המלים האלה מעידות הרבה על מחברן

עצמו. ,,על מצחו הרחב והמעח־ן התמתחו*
תוגה עמוקה ומשונה; עצבות יהודית, כמי

עט פראית". וגבריאל חושב: .הוא יצל1

להיות נביא של עולמו שיצר לעצמו, אך,
החיים שמו אותי ללעג ולקלס". גבריאל
הרי זה אנוכי, גא ויהיר כמותו, עדין כמו-
תו וכמותו חותר לסודות ההוויה, כמוהו

איש-המציאות והמסתורין כאחד, וכמוהו
גדבק לאדמה.

גבריאל כמו אנוכי, הריהו האיש של

ימות 1905. אינטליגנטים, גני רבנים,
התפרצו לעולם במוחם הקר ובלבם החט
לארז, וביחד עם זה 3אשס ובאהבתם 
חתרו אל סודות השמים. הם בני תקופלג

מסויימת. הם אינם כבר. תמיד כשהייתי
נפגש עם ידיד־נעורי זה, - דמות חלשת

מבחוץ אך חזקה ושלמה בפניפ — מהלי
לאטו ברחובות העיר היהודית הצעירה,

הייתי חושב: כמעולט אחר...
והנה הסוף.

י השנה, ב"שטחת־תורה", משכני פתאום

הכיבוד", לבי אליו, ישבנו שנינו לפני ,

שהגישה לפנינו רחל הלבבית. אמר לי מה

שאמר ואני השיבותי: — אני ח-אה בד
תמיד את האיש הנאחז בשמים, כביכול,
בעזרת הבלים. ועל זאת היתה תשובתו:
 גס הם

- חבלי* אף החזקים ביותר,י
נקרעים, ידידי.

והנה נקרע. רץ הכד אל המבוע. י

אזכרה לז. י. אנכי, בשלושים למותו, תיערך ביום א',
ג' בכסלו, ב־8.30 בערב, באולם הקרן־הקיימת, רחוב הרכון
שפירא בתל־אביב, מטעם אגודת הסופרים, החברה העברית

,לידע עם" וארגון פקידי עירית תל־אביב.
עליה אל הקבר בו ביום ב־3.30 אחה''צ.



(1925) ,ממחוז ילדותי"י י; מארק שאגאל,:

| . 40: שנות יצירה
.^ בסוף החודש ? שעבר נפתחה במוזיאון
לאמנות חלשה בפאריס תערוכה ויטדוס־
?אקטיבית מיצירות הא2ן היחידי הגדול
־.מארק שאגאל, שחזר מאמריקה לצרפת.
חגיגית ע"י המיניסטר ?התערוכה ;פתחה .
'(ענייני הנוער. האמנות והספרות. לרגל
יקאורע זה פורסמו בשבועון האמנותי
החשוב "אר" דברי הצרכה ויקר אלה מאת

מנהל המוזיאון ז'אן קאסו-;
? "מארק שאגאל בא לראשונה לפאריס .
ב־1910, והוא אל כבן 21. כאן הכיר במחי־
צתם של המשוררים 8פולינאר וםאנדראר
]נל אותה סערת רעיונות ויצירות' שמ-
בוכה נולדה האפנות המודארנית. בתקופה
-מאותרת יותר -נתפס לגילוייו הנועזים
̂ניזם. שבאירופה התיכו־ .יגל האכס&ר
1זל...ת.:ר-לעי(<מ1צאו ויטאכסק וערד תפאו-
רות בשבי? התיאטרון היהודי במוסקגה.
לאהר כך, מאז 1923., חזר למה שהוא כיום:
לאהד מראשי האסנים של א0מלח־פאדיק

והאסכולה הןירפחית בציור.
.,צייי צרפתי"

־, "בשנות חתיטלריזם מצא לו גיקלט גאר־
. תהילתו העו־ צות הברית. שם נתאשרת
למית. עתה הזר לצרפת והוא תוקם שוב
?את מקומו כצייר צרפתי. (הפיזור שלי.
— א. ל!). יצירתו העשירה את הציור
שלנו בשפע הדמיונות והחלומות, השתפ־
-כלת הנ3ש וגנו הטראגיקה, אשר יכלה לח־
_כיל בקרבה נפש תנ"כית, שהוקסמה מיל-

דותה עיי העבר הקדום. •
"צבעיו מזהירים ומתחננים בנעימה
משמעות לתואר לירית מפליאה' אם יש -
משורר הריהי יאה ונאה לבעל־אמצעות
זה המפתיענו תמיד הכוח תמימותו וידי־
?."!< התרגשותו־ והקאפריסות שלו המשכ-

: נעות כל כן.
,הודות לנד?בות־לבמ של בתי־נגאו; ־.
יואספנימ אמריקאים, בלגיט, שווייציט, אנ־
יגלים, הולאנהם וצרפתים שנאותו להשאיל
.לנו את תמונותיו ש* מארק שאגאל נית־
*ד> לני האפשרות להציג כאן אר. כל
0סכת יציכתו גוראשיתה,־ משגת-1908, < ועד
̂•תמונותיו החלשות שנוצרו -באמריקה.
-שעה שהאטו מתכונו להמשיד אצלנו בי-

נואוםף אולברייט, בופאלו, נ. י., ארה''ב)
צירת־המופת שלו לכבודה ותחילתה של
צרפת, הקדיש המוזיאון למארק שאגאל
את תערוכתו הראשונה ובדרך זו הק-
ביל את פניו של יוצר ומשורר גדול זה

בשובו לפאריס".
.קורא לאחדות ברחוב היהודי

מארק שאגאל גר בפאריס בבית- בת־
הציירת איךת גורדה המטפלת בו במ-
סירות רבח ומעודדת אותו לאחר האסון
שקרהו באמריקה במות עליו אשתו כאלה.
בארצות הברית זכה האמן להוקרה לבה,
ומאות אלפים ביקרו בתערוכות יצירו-
תיו שסודרו במוזיאון לאמנות מודרנית
בנ4יורק ובמכון לאמנות בשיקאגו. תע-
רוכתו הריטרוספאקטיבית שנפתחה בפא-
ריס תועבר אחר כך למוזיאון אמשטרדאם

ולגלריה טייט בלונדון.
בשיחה עט סופר ,,נייע פרעסע" הטעים
שאגאל במה פעמים, כי הוא רואה את עצ-
מו ואת יצירתו כנחלת העם היהודי כו-
לו והביע את צערו על הפילוג ברחוב
היהודי באמריקה, בפרט לאחר השואה

האיומה...
אמנימ יהודיפ בתערוגת-חפתיו

בתערוכת האמנות גדולה של ,0אל1ן
י בפאריס משתתפים כמה וכמה ד'אוסת"
ציירים ופסלים יהודים היושבים בצרפת
ואף הצייר הארצישראלי א. כתנא ("המ-
נגנים"). משה קיסלינג מציג 2 תמונות
ניף קטנות, קתל — תמונת פנים וד1מ4
.גבריאל זאנדל — תמונת "האנדאלוזית",
במפז*", באן — "רי-  ̂ רוז'ה ווולנדם —
קוד" ו"הקרבף — (דומם) < קייזר — ,1
נערות מזמרות"! ז'אק שפירא — "חתר
,- שמ- נד,'': אנדרה שטראום — נוף קטן
עון לווי, א. בלאטאס ומיליך — תמונות
? פרסמו מציג 2 עבודות, אחת מהז דימם
"הכלה". ווילי מוכה, צייר יהודי שמוצ-
או מווארשה, מציג תמונת סירות ודיי-
גים* פיקאלני (אף הוא מפולין) — מר-
אה בית־נתיבות קטן. גתנשווייג מציג
תמונה על נושא תנכ"י "עקידת יצחק" —
קומפוזיציה מסוגננת. לפי אותי־ ציור בג־
'תנ־יד, יהודי 1גת"^ ששימש יסוך לחמו-
ריהם החדשות #* פרנקל וקאסטל. אכן,
העובדה-כיצד כיוונו צייריפ יהו- מענייני*. ?

דים גט,עט בעת. ובעונה אחת ועל אף
היותם מרוחקים זה מזה לאותו נושא
ולאותו ועיון- קומ0וזיציוני ועיבדו- אותם
איש איש לפי דרכו ולפי סגנונו (אגב,
לאותו נושא, אם ני לקומפוזיציה אחרת,
נזקק ב. אגדתי בתערוכתו הפרטית ל&ני

שנה).
ביו האטניט היהוריפ המשתתפים בת-
ערוכה הגדולה בפאריס גם הציירים קיקו־
אין, סונדזיין, קליין, יןסף הכט,
צ'רנ־בס?!1 והפסלים י. לוצ'אנסקי יל,

.
 י

קראז.
תערוכת מירון מימה בפאריפ

מפאריס כותבים לנו: הצייר האלצ־
ישראלי מירון סימה העושה כעת בצר־
פת," פתח תערוכת יצירותיו בגאלריה בוק,
אחת הגאלריות הידועות בפאריס. הוא
מציג 20 תמונות, שרובן צו"רו בארץ־יש־
ראל. המנקר האמנותי הידוע מאכםימיל־
יא1 גוטייח כתב דברי מבוא לקאטאלוג
התערוכה והוא משבח את הישגיו של הא-

מן הארצישראלי.
אחת ממטרות נסיעתו של מירון סימה
לפאריס היא להכיר. את שיטות ההוראה
1 בענף הציור ואת מיבנה בתי־הספר לא-
מנות. א. ל.

ו1ווווו!1ווווווווווווווו1ווווווווווווווו̂ו

(המשך מעמול 4)
מבלי להפחית משיעורה של הגזירה
וחומרתה. הרי מאבק־המעבר מרבה
פצועים אך אינו מ3יל חללים - לא
איש־המקור כל שכן בהיות לפנינו -
והמקורות, יליד ליאדי ובן משטחת
רבנים, מגודל בישיבות, ולשוננו
כאשר היתד! לשון ראשיתו כן יהיתה
לשון אחריתו. נמצא, ענין מעבר
הלשון מבאר משהו, אך הוא רחוק,

כמה הוא רחוק, ממיצוי.
ויש פשר־עיקי: אמנם ר' אבא
וספיחיו בארצנו, ר' נחום ווי חיים
משה, גברו על וולטרמן וגבריאל
וקרון, אך לא הכחידומ. ואדרבא, ככל
שר' אבא וספיחיו. הכריחום נתבצרו
במרתפה של הנפש והיו בה בחינת
גרונדשטיטונג, שההשקפה של האיש
והחיים מסביב היו בניגוד להם, והם־
תירה תחת לפרנס את הרוח וכוחו
היוצר קעקעתם ותחת סגולת־הפרר
דוקציה של המשורר־המחבר באה סגר
לת־הריפרודיקציה של המשורר־הקר־
יין. אבל גם מבלי להפחית משיעורה
של הסתירה בין גרונדשטימינג וסבי־
ביה (הרי על פי הסתירה הזאת ובסיוע
ן י מ י נ ב עובדות חותכות מבאר ר' 
ברנר כגזירת נפשו), ח, אחריתו שלי.
הרי דוקא פה היו פתחי־מוצא אחרים
ועיקרם מנגינת הפלאים: אונזער
לאנד. הנה ר' נחום — "הוא אינו יכול
לשכב. מלחמה היתה הלילה. מלחמה
בארצנו, בעד ארצנו. עומד הוא
ומביט לתוך הלילה. נדמה לו כאילו
שומע הוא דבר־מה. והיפלא? הרי זו
ן פה". אמ י י ארץ-ישראל: כל נס 
והנה די חיים משו? — "מעולם לא
נתיחדה נשמתו עם בורא עולם כמו
על אדמת־הקודש... הנה... הנה הסוד...
הסוד של ארץ־ישראל. וכשהגיע ל"ח'
אחד" צללה נפשו באור זך וטהור
תממלא את חלל העולם ומלואו: ה'
אחד". נמצא ענין הסתירה בין רבדי
האישיות וגידולה מבאר משהו, אך
הוא רחוק. כמה הוא רחוק, ממיצוי.

ושלי תיקו...

ז.
תיקו ? ואולי מבליח קצה־ביאור
במומנט גדול בביוגרפיה שלו — ב ן ־
הרב. לא ראשון ולא אחרון — יש
ויש בני רבנים בחללה של ספרות
הדורות האחרונים והם כבעיית גדילה
לעצמה. דורות ישבו האבות על
הכסאות' נגידים ומצרים, שומרי הירי־
שה ומשמיריה, והנה ניתקה חוליה
משרשרתה — ין, וברגיל המוצלח
בבנים, שנועד להיות יורש המשמרת
ומגדיל פארה, הרחיק ויהי סופר ביש־
ראל. והתמורה הזאת היא לו כבע"ה
שלא תמוש מלבו כל ימיו. ועיקרי.
במדידת־תמיד. אם מדעת ואם בהים־
חה, שבין תפקידו ותפקיד אביו בגו־
שא המורשה' והיא מדידה שסופה
לרוב חשבון' אם נהיר ואם עמום' של
הפסה ולכל המוטב חשבון של שכר
היוצא בהפסדו. בדורות- ראשונים' דו־
רות המשכילים, חיפתה על-, אכזריות
החשבון השליית־האידיאולוגיה — ברק
הדרור, של הבן התימר מעל חשרת
חשיעבוד של האב, ושבט המושל
משמה של ספירת הדעת המושכלת
נראה מאושש יותר. בדורות אחרונים,
דורות המודארנה, חיפתה על, אכזריות
החשבון השליית האמנות — ברק
השירה של הבן התימר מעל חשרת
ההלכה של האב ושבט המושל משמה
של ספירת התפארת המעודנת בראה
מאושש יותר. אך באשר לא חיפתה
וזשל-ייה האחת והאחרת — בלטה
חבעייה מלוא־חומרתה. תזון עמוק
הוא למ. ז. פייארברג שהעלה את סבך
בעייותיו בדמות בן־הרב —ולא מקרה
הוא בי גם בימינו בבוא דורש לנתי־
בות האמונה' כיצחק שווייגר. להעלות
סבך בעייות דורנו הוא מעמידו כהמ-
שך הדיינות של נחמו, כשם שלא
מקרה הוא, כי גם בימינו בבוא דורש
לנתיבות הביקורת, ככרוך קורצווייל,
להעלות סבך בעיית דורנו הוא מעמיד
את ין הרב ההוא כמי ששאל את
השאלות, שלא ניתנה להן תשובה
עד עצם היום הזה. ממשות עמוקה
היא למיכה, יוסף ברדיצבסקי, שבעיתו,
בעית בן הרב, לא הרפתה ממנו כל
ימיו — זו הרגשת התעודה, שלא
הניחתו להסתפק בכיבושי אידיאולו-
גיה כשם שלא הניחתו להסתפק בכי-
בושי אמנות אלא הכריחתו לשאול
. ולחזור ולשאול ולחזור ולה- ולהשיב,
שיב, אף כי כל שאלת וזיתה גדולה
מפתרונה. בן־הרב, חוליה בשר־
שרת ארובה של רבנים ושליטים (מאן
מלבי רבנן) מדד כוחו וכוחם בשלי-
חות האחת, ולפי שלא יבול היה להת-
נחם, בתמורת כסא הרבנות' ראשות
ישיבה או ספר השו"ת לנובילה. או
מסה, העמיס על עצמו את בל האטלס

של חידת ישראל ודליהו.
אך מה יעשה בן הרב והוא מדד
כוחו וכוחם של אבותיו בקיום השלי־
חות האחת. בדרכים שונות ונתגלתה
לי ההשלייה הכפולה, גם השליית האי-
דיאולוגיה, גם השליית האמנות, אך
באין כוחו כרצונו (עוד גבריאל ,,מש־
נרקם לו עולמו החדש בתכלית והוא
אמר להתאימו אל החיים עלי אדמות
וגם רצה להיות נביאו של אותו עולם,

ו ו ס ב י ב י ו מ ע
באו החיים ועשוהו ללעג וקלס'*) —
הריהו פורש בדממה ומבליע עצמו
?מקהלות רבבות ישראל כאחד ר' נחום
או באחד ר' י חיים משה, נפשו מלאה

ופיו אילם: מה שייך... מה שייך...
אי־שם במגירה שמורה צוואה של
אביו. רב ומורה הוראה בישראל והיא
צוואה ממולאה בפשטותה. צוואת תם
ושלט. האפשר וברוך הסגולות שביל־
דיו לא הדיין בסתר עם אביו. לא מדד
את שבהם ואת שביניהם, גם אם גילגל
את חייו מעבר לעולמו. (הואי שידע
לחיות לעיני רבבות ואזניהם את ר'
אבא, לא ידע לעבור מפתן בית חייו
של ר' אבא, מפתן בית תפילה ומד-
רש) והעלה לו חשבונו מה שהעלה.
על כל פנים מכיתת-דברים שהיה
זורה באחרית ימיו רמזה בבירור

לחשבון ההוא,
ח.

יום בימים ועמד ברחוב, זו פינת־
המיפגש כמעט יום יום, והוא בחגי-
גיות הנוחרת - הוא נוסע לראות את
נכדו שילדה לו בתו: גוט אז מ'האט
זיך דערלעבט. היו הרהוריו מיטלטלים
בעניו השם — לפי שהימים ימי החג
הדעת נותנת שהרך הנולד ייקרא שם
חגי, אבל הלב נותן שיקרא שם אביו:
אבער יעדער. אידישער נאמען איז
זיס, אבי זיין געזונד און אין ארץ-
ישרא^ל (אך. כל שם יהודי הוא מתוק,
ובלבד להיות בריא, ובארץ-ישראל).
ועתה. מדי אזכרנו אראנו ביחוד
חוגג ונוהר — נוסע לבתו, לנכדו אשר

ער לאנד. ז נ או ברמת יוחנן. 
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וגל מי שנתברך בכשרון .מבם!1 עצמו על
פי דרכו, ולפי סגולתו. אחד המאריו ואחד
המקצר. ובלבד שיכוון להוציא מתור
נשפתו את הטוב והיפה שבה שי לכל.
היה יוזם ארגון המקצציט מחזר אחרי
רבים וטובים לספחם אל דגלו ולא נענו
לל. עד שנענה לו פיקח אחד ואמר:
בוא אני ואתה ונתחיל במלאכה. מה לך
אצל מחברים ידועי־שט 2 אני ואתה שאף
אנו קצת מחברים, אלא שברי־&עות העור-
בים !*י1:נו .יכולים להפיץ את מלוא
מעינותינו חוצה, עלינו לעשות את המ־
לאכה הזאת. וכלום גגשוט־מה דברינו
ניתנים תמיד פירורים גלבד י. מעופ
שהעורכים הרשעים מקצצים בנו, מתק־
נים למסגנניפ אותנו ומש"יים מרוב דב-
רים שלנו כזית. הבה ונהפוך את המועקה
לצדקת. הבה ונוציא כרוי: כר טוב, כר
נאה וכף יאה. אין צורך בגל של חבורים,
מספיק הפירור. הנד, ונכריז: הכל הו!!
לא בלום! הפירור הוא הכל. הבה ונודיע
בעוז ובהעזה: אנו שונאים סוגיות שלי־

(סוף מעמוד 3)
בעתיד הקרוב, הלא הוא ארגון ה ט ק צ ־

ס ו ה מ צ מ צ ם י מ. י ר
אברר טיבו של הארגון הזה בקיצור

ובצמצום ככל האפשר.
בידוע. שיש דברים בעולם שהם מרד
נים מדאי, גבוהים 9דאי' ארוכים מדאי.
שופעים מדאי. והואיל וכלל גדול הוא
שכל יתר כנטול דומה, הרי השכל מחייב.
שהדברים ההם העונים תיקון. דרך משל:
הרים גבתןיס יותר מדאי. שאיו העין
משיגה את רום. גבהם ואיו הרגלים שי
רוב בני אדם -עשויות לטפס עליהם —
לשם מה הם קיימים. מסתבר שראוי לקצ־
צם. היא הדיו איו מיעיל בנחלים עמוקים
יותר מדאי וביערות עבותים ובכרכים
- קשה. גדילים יותר מדאי שישיבתם
כידוע. הקיטור, כל מת שה־ז* יותר מדאי
לא טוב. היה אפילו מי שגילה שפרה
השופעת חלב יותר מדאי. כלומר, למעלה
מ־15 ליטר ליוט כמקונל' יש בה מן
הכיתם דופי, סורה רע, ואולי גם הלבה
איבו משופרא דשופרא. קל וחוגזר שספרים
בעלי כרכיט. מרובים, מאמריט ארוכימ,
סימפוניות מורכבות לא 7י שה0 מע"פיפ
את הנפש, חזקה עליהם שיש בחם איזה
פגם, לקוי גדול והם עומדים ומצפים
לאותם חכמים נדירים, הבקיאים ? בסוד

הצמצום, שיתנו להם תיקון.
קיצורו של דבר, יש ביקוש רב לחכמי
הקיצור והצמצום. והביקוש גורר היצע.
ם י ר צ ק מ ה וכך נוצר במזל טוב ארגון 
ו ה מ צ מ צ מ י ם. לא האחרון שבארגו־
נים, אלא ה6עיל והמועיל שבהם. המועיל

מות, הבוז למאריכים, למבררים למפר-
שים דברים מיסודם, מאוס עליני הים
הג.7ול, עיקר שאיפתנו הלקיקה מן ל.יכ,
לקיקה סח ולקיקה שט. אנו רוצים בתר־
בות של פירורים. ועד שאנו מכריזים זאת
בוא וניגש שנינו אל המלאכה. אל המלא-
כה, חביבי. דבורים מרחיקים, ואילו מע-

שים מקרנים.
ואמנם. כך היה מעשה. כיוון שהשנים
האלו התחילו במלאכה מיד עשו להם שב
גדול ונצטרף אליהם שלישי ואחיי השלישי
בא רביעי ועם הרביעי נזרמו בבת־אחת
כמה וכמה. לא היו ימים מרובים וחברי
א.רגיז המקצצים והמקצריט נעשו מרובים
אומרים שזהו כעת הארגון הגדול בכ&ות
ובאיכות. ביזמה ובמרץ, בתנופה ובשקד־
נות. והדבר כמעט קרוב לודאי שבכוח
הארגון הזה יכלו מן הכרם את כל השיחיב
הגבוהים והמסורבלים וישאירו רק קיצו-
רים וקיצוצים וקוצים ובעתיד הקרוב אפ
ירצה השם תהית לנו תרבות של פירורים.
תרבות של שברים ושאריות. תרבות של
קיצורים. מעין קיצור שולחן לא . ערוך.
א. שטיינמן

באגות.
יש מלעיזים על הארגונים, בדומה למוס-
דות ולמפעלים בכלל, שהם במחילה מנוס־
חים במקצת ומהווים לפעמים דפוםיק
ריקים, מדברים ואינם עושים. או שעיקר
התוכן לארגונם הוא שקלא וטריא שאינה
פוסקת על תפקידי הארגון. ליצנים אומ-
רים שתפקיד רוב ארגונים ? לחפש תפקיד
לארגונם. לא כן ארגון המקצצים והטצט־
מים או המקצרים והמצמצמים, איני זוכר
בדיוק את שמו. אנשי הארגון הזה ידיהם

מלאות עבירה גאמת.
. מלכתחילה אמנפ נתכוונו לפעולות
זוטות, לתקן זעיר שט וזעיר שם מזנמר
בעתון, לקצץ בית בשיר זה ולצמצם מס-
גר, בסיפור פלוני שבכתב־העת החדש.
לימים בדקו ופצאו שיש להרחיב את חוג
פעולתם, להלהיב עד לאין שיעור. כביכול-
כל התוצרת הספרותית של דורות רבים
עומדת ומצפה לאנשי סוד הצמצום שישוו
להם צורה נאה ומתוקנת ובתכלית הקי-
צור. לטו! להאריך ? ובאמת, מה טעם
להאריך ? טולו לדוגמה: "מלחמה ושלומי
של טולסטוי. ארוך, לא כן ? קצת לקצר
לא יזיק. הוא הדין .אלף י לילות ולילה".
אפשר ילכנס את כל החומר נטאה לילות
או אפילו בפחות מכך. ואין צורך לומר
שאפשר לקצר את "הקומדיה האלוהית"
של דנטה' את "גז העדן האבוד" של
מילטון, את ספרי הומירום. את התלמוד,
*ת הזוהר, את.מורח נבוכים להרמב"ם,
את האתיקה המסועפת של שפינוזה' את
̂אק, וולטר ו.קורא1, את סיפוקי ליקנט, ב

1קוט< אונ הכל.
אומוןיט .שהארגון הזד, מצליח יבקיצוציו
להפליא. גלו&ל, לא לגבי ההרים הגבוהים.
שכן הרים קשר. .לעקור.. ומסתמא ג0 לא
פוו<! י והגות לגבי מפולת השופעות, #נן.
לבעוט- כשטרדנים זרים באיפ להתערב
בבבשוני בית היוצו #להן. לא כן הםפריט.-
הם אלמים, הם סבלנים מאה הם מחוסרי
אגרופים, וכל הרוגיה יכול לעשות נהם
כבתוך שלן. לקרוע דפים, למחוק שורות'
לקצץ פרקים שלמים, לגזור במספריים'
כמנהג נעלי הילקוטין, כל אחד משחית

לכשירצה ואין אומר, השב.
אף על פי כן, י ניתנה האמת להיאמר
שיןזמ הארגון טדח הרבה עד שהצליח
ללקט מנין ראשון של חנייו. מלכתחילה
לא נמצאו משימימי עצמט מוסחים לתקן
ספרים בריש־גלי ובפומבי. והשכל מחייב
שלא נמצאו. שכן מי הם הראויים לתקן
ספריט ג הוי אומר: אלו שהם עצמם ידם
רב להם בחיבור ספרים. ידועי־טעם ויוד־
עי־לשון ומהוגנים בסגנון אישי. וכלל
גדול הוא; אניני הטעם משקיעים עיקר
טרחם ועמלם בקישוט עצמם ואין לן-ק
שהות לשלות ידם נשל אחרים. אדרבה.
סגורים הם שהעולם מלא חן דווקא משוב
כך שמרובים הפרצופים ושונים הסגנונות

- חשיןעח אמריקאית. כאיי .
בפי שגורע לנו ממקור מוסמך תתחיל
בקרוב הפירמה 3לאו מאמריקה יחד עם
האחים מטלוו ת''א בבנין ניח''ר למוצרים

פרמצבטיימ בארץ.

הפירמה פלאו היא אחת הפירמות היותר
גדולות באמריקה אשר מוצריה, בגון
"פנטרו", ידועות לטיב ומוכרות בגל

העולם.

האחים מטלוו' אשר מייצגים את החברה
הנ"ל בארץ.ישראל ובמזרח הקרוב, הצליחו
לשכנע את בעל המפעל, אבא פלאו לרעיון

של ההשקעה הגדולה הזו בארץ ישראל.

המפעל פלאו באמריקה מייצר 81 מוצרים
סטנדרטיים פרמצבטיים ,אשר כבשו את
כל השוקים בעולם. את השוק הארצישראלי
ואת המזרח הקרוב כבשה הפירמה על ידי
המוצר "פנטרו" (הודות לאחים מטלון),
המוכר בטיבו גאמ'צעי הטוב ביותר נג7

הצטננות. .

אבא פלאו הוא אחד התעשיינים היותר
גדולים והמכובדים בין התעשיינים באמרי-
קה. היא לא רק יהודי טוב אלא גם ציוני
טוב, אשר תרם תרומות רבות למטרות

יהודיות כלליות וציוניות.

המפעלים של פלאו באמריקה הם החשו-
בים בענף הפרמצבטי. עדות להתפתחות
המפעל היא המכירה של התוצרת שגרלה
מ־4.149.000 דולר ב־1938 ל־10.320.000
דולר בשנת 1946. הפירמה מוכרת את תו-

צרתה ל־70 ארצות בכל רחבי העולם.

המכירה הגדולה של התוצרת היא לא רק
הודות לטיבה אלא גט הודות לארגו? המו-
דרני של שיווק וגם לשיטת התעמולה של
המפעל. לרשות הפירמה עומדת תחנת שי-
דור עצמאית בממפיס והמשרד עובד בשי-
תוף פעולה עם "אםריקן־ברודקסטינג קום־
פני", אשר גם לה תהנת שידור ליד המפ-
על. בשנה זאת עוד יוגבר כוחה של תחנת

השידור של הפירמה.

מספר העובדים של פלאו באמריקה הוא
1200 איש ו־110 איש עסוקים רק במחלקת

המכירה.
כפי שנודע לנו מעבדים כבר את
הי־כניות להקמת המפעל בארץ
ובזמן הקרוב ביותר יתחילו נהק-
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תערוכת מארק שאגאל בפאריס

מיוחדות^ הגעות
תוצרת הארץ _ מאז ומתמיד

וכ'טגוע התעמולה
אריג-צמר, איכות משובחת,

בכל הצבעים המטר 0.950
אי"יג־צמר בצבע קארו מקסים

המטר 0.950
אריג-צמר בפסים ־ המטר 0.750
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שיטו לב לסמל המסחרי שלנו

עקרות הבית!
נטוו ידועים לגם היתרונות של ליטר
8לט: עשירי בויטאמיניט, מזין, ערב
לחיו — וגם משפיע לטובה על הילדים.
בימים אלה יש חשיבות מיוחדת לנשר
מלט, הואיל והוא נקי באחריות מחידקי
מחלות. דאגו נא איפוא שבביתכם ימצאו
תמיד מן המוכן בקבוקים אחדים של

:'טר מלט.
להשיג בכל החנויות למשקאות ומכולת

ובבתי הקפה.
אם אזל בחנות — נא לפנות ישר אלינו.
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נעשים ?'?• פילמים שגי
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יציב" :. אגודה חקלאית שיתופית לשייו? אס6<;וז"
?־- , לאשראי באל טוניד, בע'-'מ ?
באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 47;10;55־

נבחרו למועצת האגודה החברים:
פניה אגוזי,

חייקל סטר, ->??
חיים םודביצר, .

גרשון פייישר,
אברהם רפטן,

•? שטחה דימר, ?
אברהם ש2ירא

על שטרות והתחייבות רסאיס <*תנ*
-החברים: ח. גשר ואחד מהשניט, ש..ויל
מר וג. פליישר בצרוף חותמת האגודה. ...
על צ'יקיט וקבלות כספים מספיקה חתי.
טת ד.ח' מ. פיציק ט2ה? האגודה בציווי

החותמת.

מקרר חשמלי חדש
500 ליטר מתאים למשק' טהלגו" אטליז*
חנות מגולת, ביו1 קפמ. י._
,., שכטר ?;. £?
!- דיזנגוף 125. טלפון 4627 תל־אביב

רהחקת שטרות טהפנימ
ע'* משפל באתריומ פלאה

לתמיד.
הרמיגח הילברון
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נמצאים למכירה:

ביצי דגירה
של תרנגולות לגהורן זקנות וצעירות,

לגהורן x סוסקס,
לגהורן x אוסטרולורפ,

טוסקס x רד,.
תרנגולי הודו וברתיס

ואפרוחים בני יום מכל המינים הנ"ל,
בית הספר החקלאי מקוה-ישראל

ת. ד. 135, טלפון 50, תל־אביב
ו1ווונ00נוויי מווווונ0נ0 י1ו1ו0נו081נ מ

ל3ל ת1ש3י שיכון
531'או

נפתחה חטת לכ?י 5ית ומטבח
צכעיס וחמדי בנין

לרגל פתיחת החנות — מחירים מוזלים
שיכון זבלאוי, מרגו מסחרי מס' 5
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