
 המזיחאוף88

 *( הרורבעקבי
 ה ר י קם

-מאת-
 לבנבך יעקבד"ר

 פפר להעריך כדי : הוא ראשוןמושכל
 הסופר לנפהש אשנב לפתוח הצורךמן

 הפיסקאות יחסיו. ועל מניוייו עלולעמד
 הן הן המחבר דברי מתוךהמובאות
 נמשו תעלומות מתגלות שבהםהאשנבים
 : צוזמר יעקב שלהספרותית
 כי אבא, בבית רמחת היתה"מסורת

 ירושת - הקודש ושפת התורהדעת
 גם אבי נטע . . . דור מדור לנו היאאבות
 1 ז ו ה ר 1 ת ת ב ה א זו זקוניו, בןבי,

 - ש4 ייער קודש שפתחיבת
 בפז יסולא לא נחמד אוצר -- ליה

ובתענוגותיו".
 ,ששמר. מכי ע אבות ירושת שמרוהוא
 אומר האחרונות הספרותיות במסותיובאחת
 יצא כבר האלה הסורים "כותב :צוזמר
 לדעתו, נמנה, והוא השיבה לתחוםמחוץ
 ועובד עבר הותיק", "הקורא סוגעל

 ועוללו- ביכוריה קוסף ימיו, כללספרותנו
 במה ושמריה, שמניה וסובא גומאתיה,

 ו- קדומים במסורת פה, ושבעלשבכתב
 ובאגדה, בהלכה רב, בי בר שלבחידושו
 )אותיות . . . בהן" וכיוצא ושירהבחקירה
 339(. דףחקוקות,

 יעקב לנו הגיד אלו מובאותבשתי
 דעת תורה, "אהבת : לבו כל אתצוזמר
 מניעיו הם אלו קודש" שפת וחיבתתורה
 ויחסיו.עגיניו

 תירכובת תנובת הוא ברוחו, זה,וספרו
 השמנים והסובא" הגומא, "הקוסף,של

 אהבת תוך הרוחניש באוצרותינווהשמרים
 מעיד. ומפתחו קודש". שפת "וחיבתתורה

 כדרך לספר מצפה" "נקודת שהואהמפתח,
 הדור", "בעקבי של המשתרע, לנוףשהיא
 כשש ומכיל עמודים ושלשה עשריםממלא
 ומוס- ארגונים "אישיש - סריסיםמאות
 "אבדות" מן ועתונים" ערים ספריםדים,
 עמל על מוכיח זה מפתח "תרביץ".עד
 הספרות, לשם חיבה של וחקר אהבהשל

 אור זורקת זו ועבודה ישראל. וחייהארץ
 ביבליוגרף כביאוגרף, צוזמר יעקב עלחוזר
 . . . גיאוגרף גם לומר תמצאואם

 הסקירה של מעלבונה לבריות להם.אוי
 על הסיד את לגלות המבחיגההרפרופית,

 חקוקות( )אותיות . . . תוכו" את ולאהאח
 שדבריו זה גם אף לשמו, הראוי סופרוכל

 כאב צוזמר יעקב עם ירגיש וקלים,רהוסים
 הכתיבה הוא קל דבר לא כי זה.רוחני
 בקושי כותב האחראי הסופר הקורא.למען
 מאי- כשנופל בנקל. ייקראו שדבריובכוי
 מתענג הסופר במוחו, המחשבה זרעשם
 שעות הן ההיריון, בא כך אחרעליו.

 מצא שלא המחשבה זרע הזנתהירהוריש
 ואינו חי במצב עוד והוא ביסויו אתעוד

 - הקשים לידה חבלי באים ואזמדבר.
 ונתרבה שנתכפל המחשבה, זרע אתלהלביש
 וב- המדויקת במלה דמינכר, לאחידהוהיה
 והסופר המסודר. ובסעיף המדודמשפס
 שומה כי בלדתו ומקשה אבנים עליושב
 הדבר את האדם לאחיו לחשוףעליו

 באמריקה. העברית ההסתדרות ע"י "עגן" הוצאת צוזמר, יעקב מאת הדור בעקבי*(



 המזרחאור

 מגלה שהסוקר לסופר לו ואוי שהוא.נמות
 . . . תוכו" את ולא האח על הסיר"את

 סידר הדור" "בעקבי הספר שלתוכו
 אישים א. : מדורים בארבעה צוזמריעקב

 למועדים ג. 1 זכרונות פרקי ב. 1ותנועות
 של שמו לפי קטנים. פכים ד. 1ולרגלים
 שנים, בעצם הם המדורים ארבעתהספר
 זכרונות" ו"פרקי ותנועות* "אישיםשכן
 מביא כבראשון האחרון במדור הך.ה5ע

 של חייהם מתולרות רב חומרהמחבר
 העצ- החברה בחיי ומאירועים הדורגדולי
 : האחרונים המוורים ושני בה. והנוהגדית

 הם קטנים" ו"פכים ולרגלים""למועדים
 ישראל. בנצחאלא בדורי מקורם שאין שבעיון רבריםבעיקר

 הרשימות, את צוזמר יעקב ר'כשכינה
 זה בספר המכונסים והזכרונותהמסות
 שרוצה מינה שמע הדור" "בעקביבשם

 דורי, בני על שבדבריו המיוחד אתלהדגיש
 והישגיהם. מאבקיהם שאיפותיהםחייהם,
 המחבר, ידיעת ללא אגב, דרך הזה,והשם
 והזהירה המדויקת עבורתו אתמאפ5ן

 כל אחרי ב ק 1 ע הוא -בהצהרותיו
 מאשר שהוא עד ותאריך מקורעובדא,
 לפיכך המרובות. בהערותיו כמואראותם,
 לחוקרי לא-אכזב מקור זה ספרישמש

 וה- הציונית התנועה העברית,הספרות
 המושב, בתחום והכלכליים החברת5םחים
 שנכחדו בישראל אמהות ועיירותערים
 יערכו ביחוד אירופה. מזרח שמימתחת

 זו סגולית תכונה והחוקריםהקוראים
 פכלי באות שהן צוזמר, שלברוטימותיו
 על מענ5נת אחת מסה להוציאראשון.
 רשימותיו הקנטוניסטים בצבא יהודימצביא
 בכתב, או אישי במגע אם משלו, חהיותהן

 ם י ר י ע צ חברים כדרך נלבבים,והמכתבים
 בח5ם הראשונות פסיעותיהם עלמתכתבים,

 בן-ציון(. ש. של נראשיחוובספרות
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 כמקור הזה הספר דפי דבר עלדברנו
 : אחדות רוגנץת והנה הכלכליים,לחיים
 בכורי בימי לבסרביה, מפודוליה נדדצוזמר
 אגו- ולקטוף ענבים לדרוך ואנוזים,ענבים
 די להשתכר כדי ולייבשם ולקלפםזים

 הקודם בדור המפורסם הסופר 1מחיתו
 של בפרקמטיה עוסק היה בן-ציוןש.

 פנחם הגדול והמדקדק ומן. אגוזיםעורות,
 האש מפמ לילה שומר היהמארדעל
 ומחובתו לכותנות חרושת בביתוהגנכים
 מרכזי שני ועל הרצפה. את לטאטא גםהיה
 הכלכלה בלשון לספר צוזמר יודעיהדות
 שתיהן וברדיצוב "הארשה : האלהכדברים
 של העיקריות והמספקות המשבירותהיו

 . . . וגבולותיה בפודוליה שוניםמוצרי-סחורה
 י. של )הפיזור ח ב ש ב הצטינהתארשה
 תע- ל ו ז ב ברדיצוב . . . מוצריהצ-ר(
 לאותו היא גם הש5כת זיטומיר,שיתה.
 וגם רהיטיה בטיב נתסרסמה -תחום

 המשובחים*.בדפוטיה
 ידיעתם שכל העברים הקוראים מאתנואלה
 מופתעים לוד" "תגרי היתה סחר-הארץעל

 מעשי על בסיפורת, לא לקרא,נעימות
 ישראל. בני אחינו שלידיהם
 )ע*ד הארוכה הרשימה אשר חושבים,יש

 בתנועה ואחרונים "ראשונים עלעמודים(
 "יתר בחינת היא בפילדלפיה"העברית
 עמו- נמ"ט ה"נספחים* אמנם דמי".כניטול
 שגרו ועברים, ואורחים מרצים, עלדים(

 אחד מאמר ושפרסמו בפילדלפיה נהזמן
 דופן כיוצאי נראים עברי עתוןבאיזה
 לראותם יש אבל שכזה. חשוב ספרבתוך

 ועוברת השוטפת העברית את או:בתוכסמל
 הגדה.על

 המע5ן ימצא ולרגלים" "למועדיםבמדור

 "קצר אפם עמוקה. ואבחנה זכההסתכלות

 את עליו להרחיב ואין מהשתרע"המצע

הדבור.
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