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ו) בלילות סוף קיץ —

ד .שמעונוביץ.

המשלים והפתנמים שלנו-

 .,ח .טביוב,

המוקעים בזהורית הערב (שיי) -

אליהו םייטום.

סרישה  -ב .עםלבוים.

האם הזקנה -מ .בן־אליעזר.

עם מנחת-ערב (שיי) ־ י .לרנד.

נלוי וכםוי בלשון  -ח .נ .ב י א ל י ק.

שתי אנדות־פלאים (ליום מלאת שלש

סאות שנה לםות סייונטס ישקספיר) —

דו ד־ אריה פרידמן.

אהד־העם(ליובל הששיס)-י .ם י כ מ ן.

נפשות  -דודפרישטן.

לזכר שמעוךשמואל פי־ונ -

י .ח .רב נ י צ ק י.

שלום־עליכם והלשון העברית -

י .ח .רבניצקי.

על הסננין  -י .פיכמן.

רשימות ספרותיות:

א)עלחתינוםים-ם.בךאליעזר.

כ) המסמרים חעבויס #

נ) מן הבלטריסטיקה הבעירה —

נ.נדינכלאט.

ד)ספרים חד״יפ ־׳ י ,שינסן,

תו

עס׳

מספר הזכרונות-

מנדלי מוכר־ספרים1 .

הלכה ואנדה  -ח .נ .ב י א ל י ק21 .

עלים (שירים)  -דוד פרישמן72 .

מזרח ומערב -מ .נליקסון63 .

ניטני׳אלי (קדכן וםרה) —

י.־נ .ט א נ ו ר י ,חי׳ ד .ם ר י ש ס ן54 .

איוב (פסה)  -יעקנפיכמן68 .

שירים:

א) יהי חלקי עמכם601 ,. , ...

ב) אהד.אהד ובאין •רואה 801 ., ,

ג) הציץ ומת211 ...

ד) לםנצה על המחילות _

ח .נ .ביאליק611 .

בחזירתו(ישימה)  -א .שטינמן11• .

שירים:

א) א־יי 041 ,

ב) יר מי נגעה באפריון241 . . ...

*

ברגע זה ,בעוד מכבש.הדפום טרוד לפלוט אוו ועליונות האחרוכים של

׳ הקובץ ״כנסת״ ואני רושם את אלה הטורים — כבר היתה הדוחה .נפרק עול

׳ הברזל טעל הצואר ושטים וארץ שטחים בםפלתם של רשעים .ואולם לפני שנה

ומחצה ,כשהקובץ אך עלה בטהשבה — עוד רדה אותנו באף טטה הזדון.

םערת המה יצאה לעקור ערי ישראל טשורש ולזרות יושביהן כםוץ־הרים אל

ארבע הרוהות .אז התלקטה באודיםה — הטקום היחידי שהטוילות העברית

עדיין היתד .טהבהבת שם קצת — חבורה קטנה ,שארית-פליטה ,של סופרים

עברים ,שבגלל הנזרה האכזריה ,נזרת.אדרינוס על הלשון העברית והיהודית,

אבד להם כל טקלט ספרותי .בו בזםן הניעתני ,כדבר בעתו ,נם הצעה ם את

יהד׳ הלל זלטופולםקי במוםקבה ,להוציא בעריכתי ועל חשבוכו קופץ ספרותי,

שהכנסתו — הקרן עם הרוח — תהא טשטשת יסוד והתחלה קטנה לקרן תטיכה

 ,י של סופרים ביטי הרעה .לטרות ה״תנאים הטיוחדים׳ של אותו הזמן ,תנאים

םרים וטאררים ,אשר לא ישכחם איש כל ימי חייו — קבלתי עלי את עריכת

הקוב׳ן ,ואחרי רוב עטל עלחה בידי לאסוף לו טעט חוטר ספרותי .ב״נדולות׳,

כטובן ,לא הלכתי ו״פרונרםות׳ לא קבעתי .לננד עיני היתה מטרה אחת:

להמציא לפליטת סופרינו כית.כנסת לפיישעה ,טקום שישםיעו שם קול,

איזה שהוא ,ובלבד שיפינו במקצת את פחד השתיקה.

המטרה הזאת ,ביהד עם ה״תנאים הםיוהדים* — כנון ,טעו*

הסופדים ופזורם ,קושי הטשלוה של כתבי.יד עבריים עיי הפוםטא ,חוטרי

הצנזורא הצבאית ,תנאי.ההדפסה הקשים ועוד כיוצא כזה — צטצטו ,כםובן,

רצונו של העורך .כן ,לטשל ,נזהרתי טהביא אל הקובץ דברים טעניני השעה

ושאלות הזמן .אמור אמרתי ,כי בעניני אותה השעה — שלא היותה כמוה

לישראל מימי אדרינום ,שחיק עצמות ,וטסעי־הצלב — יפה השתיקה הגמורה
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מן הגמגום .עם זה דטיתי לפטור בכך את הקובץ מחבלי הצנזורא הקשים

ולהחיש יציאתו.

אבל דטיתי — וטעיתי .גם אחרי שנחתם סדורו של הקובץ ,גשאר כל

החומר הספרותי טונח ״בלי תנועה* כשנה שלטה .הצגזורא הטקוטית נהגה כספר

עברי ,ואפילו הכשר ביותר ,מנהנ מיוחד :היא לא הכשירה ולא פסלה ,אלא

עכבה .וטי יודע ,עד מתי היתה מעכבת עוד ,לולא — לולא באה בינתים

ה״מהפכה׳ והפכה על פיה את כל ה״קערה*.

וכך יוצא עתה הקובץ בלי שום ״הכשר* .הזהירות היתה ,אפוא ,לבטלה.

אבל ,בדיעבד ,אין להצטער .רוב הדברים על ״עניני השעה׳ של ״אתמול׳ טטילא

היו נפסלים בלינה ,טה שאין־כן בדברי ספרות נקיה ,שזטנס — כל שעד״

אם כה ואם כה — טובה שעת לידתו של הקיבץ מימי הורתו .היתד.

הדוהה! בסימן טוב ובמזל טוב!

הסורך.

הנדלי מוכר־םפרים.

מספד הארונות.

אותו היום ,שאני מדבר בו ,אחד מימות החמה היפים היה ,יום צח ונהיר.

השמים מלאים זיו וכלם תכלת .וארצנו אף היא נאה ונעימה ,עטופה עטיפת כלה

ביום חתונתה ,מתכםה בהינומה ירקרקה של ציצים ופרחים והוט של הן משוך עליה.

למראית עין דומה הכל יש כאן  -הוד והדר ,ששון ושמחה ,יום־טוב ומזל טוב!

אף על פי כן עד עכשיו אי אפשר לי להזכיר אותו היום שלא להתאנח עליו במד

נטשי .דומה ,שבנזרת המקום היה מובן מקודם ,כאשה יפה וקנטרנית ,להכאות רוחי

ולהשביעני ממרורים.

לא עליכם עת צרה ותובהה ונאצה בעין זו שבאותה שעה! הימים ימי מלחמה

לארצנו ,מלחמה קשה עם אויב קשה במרחק• ארץ הקדם .שתי הממלכות הנלחמות

מאריות נברו .שתיחן נלחמו בנבורה ,מזו ומזו הרבה חללים נפלו ,ודם רב ,דם נבורים,

נשפך כמים .אותה שעה מן שמים עוד לא נלחמו הצפלינים ואניות־אבה עדיין לא

•קשו מתחת פני המים כבימינו; אבל נם כלי־מות שבזמנם הספיקו להרונ ולאבד

בני אדם הרבה ביום אחד ,לחחריב עיים ומדינות ולחסוך שדי חמד ,ננות ופרדםים

למדבר שממה .שעת צער ורונז היתה אותה שעה ,נלו בנים מאבות ואבות נלו

מבנים רצאו לצבא למרחקי ארץ.

חתני ,רופא אמן ורך בשנים ,נקרא לעבודת המלכות ,לעבוד בחיל הצבא ככל

אחיו הרופאים בעלי אומנתו .הוא מניח את מקומו ,את בני ביתו ואת עםקי פרנםתו

ונולה לארץ מנדזשוריה ,מקום רעם תותחים ותרועת מלחמה ,להיות שם מחובשי

פצעים והותכי איברים מן החיים .ואשתו ,היא בתי האהובה ,שבה לביתי ,בית אביה,

היא ושני בניה הקטנים ,להתנודד אצלי בעת רעה זו .כל ימיהם להם תוחלת ממושכה-

ממתינים לאנרות אהובם ,מצפים לשמוע היכן חביבם ומה שלום מח3ד עינם ומחמל

נפשם ,מתנענעים עליו ,מצטערים ומהרהרים בו תמיד נם בהלום הלילה  -השעה
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הוי שעת מלחמה ,מה אדם ומה חייו ? כל הבשר חציר; מקרח אחד לצל ,חץ וםנע

׳קיה את כלם!.

•) פרק א׳ נד6ס במקום אחר — .ה פ ע ד כ ת •

1

מנדלי סיכדיספריל.

ובעת צרה זו באה בתי עד משבד וילדה  -והנה בנושא אהד שני הפכים

באים :רנש עצבות ורנש !עים; מזל־טוב כהלכה ועמו מון ואנהה .בנייר  -פנים

שותקות ״משמע משא ורומה• ,ובסתר  -אבל ובכי ונפש ענומה ,ודבר זה עוד הנדיל

רנשי צערי .הצער הביא לידי רחמים ,והרוזמים היו מוםיפים אהבה להיולדת הרותמה

והעלובה ונם להילד העלוב ,בךאוני ,יתום באין אב.

אץ שלום לי בבית ואין לי שלום ,אתוה וריעות בהבר עיר .יהיד ונלמוד אני

שם .בני אדם שם אינם קרויים אדם ,אלא על שפ אדמתם ,ארצם ודתם ודעותיהם

ומפלנותם .כל אחת מבקשת לאהוז בנלנל ההיםטוריה החוזר בעולם ואומרת להחזירו

כרצונה .הללו מקרבים דחוקים ,והללו מדוזקים קרובים בשנאה וקנאה וצרות עין .כל

מפלנה חושבת עצמה לתכלית מעשה בראשית ומלח העולם ,והחברים של כל אחת

ואחת מפרכםים זה את זה כזונות  -כלם טכםטםיםים ואםטרטינים ,״נדעונים־,

״שמשונים• וכיוצא בהם .ידעונים ,סדרנים וארכי־יודיקים .הארץ להם והישוב שלהם,

ולבני ישראל פשוטים ,העומדים בעזרה מחוץ לתחומם ,להם אומרים ,כמו להמשוררים

ב״הלוקת הארץ• של הסופר שילד ,נחלה אין לכם בקרבנו ,אלהי ישראל ,אביכם

שבשמים הוא נחלתכם!

לולא הטיול בשדה ונועם הטבע שעשועי בכל עת אבדתי בעניי .ידעתי בך

כפר אהד בעל בית הצרים בעיבורה של עיר ,שבשכנותו הייתי דר אשתקד אני

וביתי בקיץ .איש עובד אדמה הוא באהוזתו ,הורש וזורע ועושה כל מלאכה ,ובני

ביתו מקטון ועד נדול מסייעים לו .הבנים כוםחים באחו ובאנמים ,עומסים ומביאים

הערמות לתוך הנורן .הנשים מנכשות בננים ,חולבות את הפרות ,מפקחות על העופות,

מהביצות תרננולין על הביצים ,אופות ומבשלות ובוכסות ,לשות נם צסיעי בקר בקש

ובנבבא להסקה ומיבשות אותם בהמה .וילדים וילדות רועים באפר .ובעת הקציר

הכל קוצרים ומאלמים ונושאים אלומות ,דשים וזורים ונסים וכוברים והכל בשירים
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ומזמורים. .נמלה• קראת• לבךאדם זה ,ולביתו  -״קן של נמלים• .קיימתי בי דברי

המלך שלמה והייתי הולך אל נמלה זו כפעם בפעם ורואה איך הנמלים ,קטני ארץ

הללו מכינים בקיץ להמם ,עובדים מאהבה ועוםקים בישובו של עולם .אני שמה

בהם ושמהים נם הם בי.

כך הייתי מבלה בטוב ימי הקיץ העבד ,ולשנה הבאה ,בקיץ שלאחריו ,הייתי

קץ בעיר וקצתי בהיי מפני שאונה והמונה וישיבת כרכים הקשה .הנה אויר אהד,

עולם אהד ,המולה ומהומה! הלא הכמה תקרא ,הנימוםיות־הציביליזציה תתן קולה-

קול מרכבות וקול רעש אופנים על אבני הרצפה! קול קורא וקול נוננים :נרסוםונים,

םםנתרין וסומסוניה מבית וקטירינות בהוץ .רוכלים ,סמרמוטרים ,אדהי־פיהי ,מוכרי•

עתונים וכל מכר מהדרים ברחובות ,מכריזים ומשמיעים על סהורתם וכוזבים ומכזבים!

טס6ר הוברונות.

עמודים עמודים של סנסים ,של טלינראפים ,של טליסונים ושל השמל עומדים

כנטודי קרתא על משמרתם בחחנפא כלסי שמיא וחוטים חוטים של זקוקין דינור

משוכים עליהם .קיצור הדברים כל העיר כלה כמו שהיא  -בהנויותיה ,בבתי־דטים

וכםסים לשולחניה ובעלי כיםיה ,בבתי־טקוה סוחריה ,תנרניה וםרסוריה; בבתי־ועד

למשחקים בקוכיא ולקביוםטוםיה; כבתי משתה לזולליה ,וסובאיה ,רעבתניה ,שכוריה

ונרנרניה ובקובות של זונותיה .נם בהי־חומה נבוהים והיכלי עונ :של עשיריה ועם׳

בתי־חוטר וחורבותיה; דירת חושך וטהב בדיוטא תחתונה ,מערות ומאורות ,כוכץ•

ומרתפות לאביונים וערוב כבד של פרצופים משונים ובריות משונות  -מנהיניה־

יונהוניה ,רמ־ה הכימיה ושםיה טפשיה ,שרם־ט עזי פניה ותתקעיט נבאיה ובעלי־

טובותיה ,ורוב מפלנותיה ואסיפותיה ומדברניה ,ממדריה וםדוריה ,נדיבות ואביונות ע*^׳

ז׳ שמותיה :עני ,אביון ,מסכן ,דל ,מך ,רש ,דך ,ועוד ועוד מיני קבצניה.

ובשעה ששממה עלי נפשי מהמונה של עיר והכליה ,ונענועי על הכפר נדלו

מנשוא יצאתי השדה לטייל שם ברחבה ,ורנלי היו מובילות אותי מאליהן עד בית

מכירי ,זה קן הנמלים.

כשבאתי פעם אהת בשעת הטיול לביתו קדמוני הנמלים בבשורה טובה:

פרתנו האדומה ילדה ענל! הנדתי להם אף אני :הנה ילדה בתי נם היא בן ו וברכנו

את היולדות ,את כל אחת בברכתה .אני כרכתי את הפרה לרוב חלב וחמאה ,והט-

את בתי ,לנדל את בנה למזל טוב ,לחופה ולמעשים טובים! הניעה עת החליבה.,

העדר בא סן השדה .כל הפרות הולכות בנחת ובנדנוד ראש על כל פסיעה ופסיעה,

;בנעות ושותקות כנשים בשרות וצנועות ,וזו האדומה נחפזת כהצופה בריצת רנלים• ;,

בכשכוש זנב ובהרמת קול שופר מרוםק מעמקי כרסה ,נדחקת ונכנםת ראשונה לתוך

החצר ,שלא לחלק כבוד להזקנות ממנה .והענל הרך ,האדמוני כלו וכוכב לבן על

מחו ,כיון שהרניש באמו מיד הפשיל זנבו ,מרקד ומזדקר ורץ לקבל פניה ,כורע
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על ברכיו הקדומות ויונק והומה לדדיה .האם הופכת פניה ולוחכת את פרי בטנה

בנחת ,בהן וברחמים .לעולם לא אשכח איך העמידה עלי את עינה והביטה בי בשעה

שהייתי מחליק בידי את הענל ומעביר אצבעותי על חלקת צוארו .הרבה דברים.

היו במשמעותה של אותה הבטה .משמע מורא ,שלא תכבד יד• עליו ולא תלחצנו,

חם ושלום; משמע נאוה ,שהיא מתנאה בילד זה מחמל נפשה ומשוש לבה; משמע

נחת רוח ,שאני בךאדם ממהלכי שתים ואדוני כל הבהמות מנפסו ומהליקו .ומי יודע׳

דוה• הבהמה ,אפשר היא יודעת רוח בני־אדם והיא מכירה ולדעת את כל העולח על-

רוחי .ובאמת רבו מחשבות לבי אותה שעה  -מתוך עיוני בפרה ובענל נם את בתי

ואת נבדי באהבה זכרתי ונתמלאתי עליהם ברחמים .הניתי באדם ובהמה והרהרתי:

נהמה  -הרי אף לה גפש מרנשת ולב לדעת; הרי היא אוהבת ומרחמת את:

מנדלי שובר־ס&ריפ.

ילדה ,מתנענעת עליו ,מיניקתו ,לוהכתו ומסיחה עמה כלשונה ושיחת כני מינה ,כאהת

משיחות חיות ועופות .עמדתי והרהרתי מה בינה וענל שלה לבין בתי ובנה .פרה זו

ילדה ומיד קמה ונתעודדה והלכה לדרכה ,ובתי ,להבדיל ,ילדה בעצב ועדיין לא

הבריאה ותש כחה .וזה הענל מיד כשיצא מבטן אמו וראה לפניו את העולם נשא

את דנליו ,כשכש בזנבו והתחיל מרקד ומבלה בטוב ימיו .לא היתול ,לא כריכה,

לא עטיפה בכםתות והוא בר־א אולם! ונכדי ,בן בתי .נולד נולם ,וכן שמונת ימים

נכנם לברית ויםורים באו עליו־ נמול ונעה בבכי מפני הכאב הנדול ,ועדיין התךדמים

זה שוכב משתל ומלופלף כתולע בחתולתו ואינו מוצא ידיו ורנליו ,ועד שינדל

ויעמוד על רנליו הוא עתיד לבמה וכמה יםורים והלאים רעים  -לבעבועץ ,לאםכרה

*ולםרנובי וכיוצא בהם ,וסופו להולי מעיים ,לההתוניות ולכאב שינים .הנית ,נם

בכפרי מכירי ,הדיוט וםנן זה אינו יודע נימוםים מקובלים והוא נתון בשקט ושלוה

וחי בנחת .שויתי אותו ואת ביתו עם חכמים וחכמות של בני עירי ,שויתי ,הרהרתי-

ודוממתי!

ב.

ואותו יום מימות החמה ,שבו מדובר כאן ,כאורח מתבקש בא לאהד כמה

ימי סנריר ,רוח נשם וצינה ,משמה את הבריות ב״צפרא מבא־ ובדמדומי פנים -

פני חמה היפות .ולי מה יקר היה יום זה ,בהנלותו אלי בהשכמת הבוקר ,כשאני

עדיין על משכבי ויוציאני ההוצה לראות בטובו ולהתעננ בו נם אני  -ועוננ ומנוחה

הרי התאמתי בכל לבי ובכל חושי ורמ״ח אברי לאחר ישיבתי זה כמה ימים בבית,

מםנף נפשי בקריאת ספרים של מה בכך ,בשאלות ואבעיות משונות ,שאין לישובו

של עולם צורך בהן .אמרתי בלבי ,זה היום שקויתי לו ,אצא השדה ,אניל ואשמה

ואטייל בו.

ומהשבה טובה זו רוחי מצרף לה ננינה ,ובתוכי מתננן שלא מדעתי .הלא
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היא ננעת רוח אלהים שמבראשית מתוך התוהרובוהו; אותו הרוה ,שעולה במחשבה

תהלה למעשה יצירה; הוא ראשית דרכי היוצר ,שהיה מרחף על פני תהום עד

שלא נברא העולם ,והמרהף ככל משנברא העולם  -דובב קנה וםוף על פי יאור

ויד נהרות ,ינובב קמה ,משיה תבואת שדה ומרנין עצי היער ,קורא למי ים ויהמו

נליג והוא הוא הרוח באנוש ,המננן במסתרים בכל קרביו  -על העצבים ומיתרי

נפשו; מעירם ומעוררם לפעלם ,ממנו רנשי־לב ,ועל ידם מחשבותיו; וכל מעשיו,

טובים ורעים ,קלים וחמורים ,עצובים וששהים נעשים על פיו .לסום ננינה המעשה,

כשם שנוננים כך מרקדים ־ הוא ״הרוח ממרום•׳ ״דוח הקודש ,,היא ה״כת־קול•

המפוצצת בקרב ההווים ובעמק׳ נפש המשוררים ,וקול ננינות־םתרים מתלבש בדברים

מם6י הובימוח.

ויעבור פיהם .ונם בני אדם הדיוטים כננן הרוח על עצביהם יפתחו פה מדעתם

ושלא מדעתם וידונו מטוב לב או מכאב לב ,בקול רס או בחשאי ,בקול דממה

דקה בעלמא.

ננינתי ההשאית מטוב לב בבוקר נעים זה מצטרפת בי למחשבות והרנשות

נעימות .ועל רוחי עולה אידיליה רבה של חיי הכפר ככל נוםחה  -חיים של תמימות,

פשוטה כמשמעה; חיים של שלום ושלוח ,של עבודה ושכר טוב .אכרים חורשים

חורעים ,קוצרים ונושאים ברנה אלומותם .הם נתונים בשקט ושלוה .ישליו יושבי

צריפין ,בתי־חומר שקועים בבין חציר ואילנות בקני צפרים .הנרנות מלאים בר ללחמם

וחציר לבהמה .ודי יבול ננים באםמיהם .עופות מטילים ביצים ,מחממים וממליטים

אפרוחים .ם־ות מיניקות ובקרים רועים כאנםים ,נם ענלים ובני צאן שם .רצים

ורוקדים וכלבים שומריהם רודפים אחריהם .הרועים ורעיותיהם האחובות מחללים

וחוללים ויושבים בין המשפתים ,או׳ מלקטים פקועות שדה וכמהין ופטריות ביעדים.

אדם ובהמה וצפור כנף כלם חיים בששון כאבותיהם הראשונים לפנים בנךעדן!

ועולה על דוחי הכפרי מכירי ,הוא הנמלה וביתו ,קךהנמלים הבודד ,ושדי

תבואח  -דנן ,חטה ושעורה עוטרים אותו מסביב עם נני ירק :פול וקטניות,

בולכסין ,דלועים וקשואים ושאר מיני ירקות .ולפני שער הנדר של קנים פרות

וענלים רובצים בצל האילנות ומעלים נרה ,כשבאים מן המרעה כחום היום בצהרים.

במקומות מבטחים ושלוים הללו הייתי משכים ומעריב לטייל ברן יחד בעלי כנף

םוצאי בוקר וערב .הייתי משתטה שם אצל תעלה ארוכח על נבי עשבים רעננים

ומטה אזני ושומע קול ״הדפק״ בבריאה; מקשיב שריקות הצלצל בבין חציר ודלונו

של הארבה בעל כרעים ,המנתר בצמחי האדמה ,זמזום זבובים ויתושים ומשק דבורים

ובני ילק .הפורחים באדר חעולם; קול נביחת כלב ,קעקוע תרננול ,צהלת סום כבול,

הרועה באפר ,וקול הברה נשואי הרוח ממרחקים .נם זכר הענל הרך בא לפני עם

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ראשו ואזניו החמודות ועם כוכב לכן על מצחו ,כשהוא רובץ על כרעיו ויונק שדי

אמו ,שמלחכתו בדהמים ,וזו האם ובנה זה מעלים על דעתי את בתי ואת נכדי

היקרים ,כשהיא חולצת לו שד באהבה והוא משרבב פיו כצינור ,אוחז פטימא של

דד ויונק ואינו מניחה עד שתקפתו השינה .אני מדמה אותו במעמדו הזה ונברו

נענועי עליו ,רחס ארהמנו מאד!

ובאותה שעה שהניתי בנכדי ,בענל ובפרה עלה במחשבה לפני לעשות נחת־

רוח לאשתי ואמרתי בלבי ,היום אלך אל ״נמלה־ ,אקחח חלב וחמאת פרה זו ותלבב

לביבות ונאכל למעדנים .אבל מיד נקפני לבי  -והיאך! אתה תאכל וחענל ירעב,

הלב אמו חדי תקח לך ותחסר לחמו! נמלכתי ועשיתי חסד עם הענל מחמדי ,מחליף

את אמו בפרח אחרת וחשבתי לי זאת צדקה .ואני מחשב ומננן והונה צנרוני בהעלם

מנדלי טובר־כשריס.

־יאהד ננינה ?מבנית ,תהילתה בהשאי ,בשפה רפה ובקול דממה דקה וםופה בקול

דם ובסלסול ,בנדון ובתהנונים עד שאשתי נתתלחלה והעמידה עלי פנים של מנז

ותמהו ן לבב כאומדת :מה לך?!

 -אלך אל ״הנמלה• ...אקחה נבינה וחמאה והלבבי היום לביבות ,תלבבי -

אמרתי לאשתי ,מבולבל מהבטה עינה בי בכעם.

 -מה יום מיומים ?  -אמרה לי בננינה של תמיה  -לשמחה מה זו עושה ?

 -אפשר נלך ונטייל שנינו? הבוקר הרי טוב ויפה לטיול-אמרתי לה בלשון רכה

להיטיב מזלי .והיא לי בעקימת חוטם ,בתמיה ובנינון:

 -כלום נטרפה דעתו של ההוא נברא! ...מכל מעשי אקח ואטייל עמו

בבוקר השכם!

מקול ננינתה של אשת /טובת־לב בטבע ברייתה ,למדתי ,שהיא שרויה הפעם

בצער ,וחמת רוחה השקיטה מעט את רוחי והתחלתי לםדר לעצמי סדר היום במ1ובה

ונחת .רוחי בכלל כאויר העולם הולך ומשתנה תמיד .ובאותם הימים היה נוח להשתנות

ביותר .מחלה מהלכת ,או מנפה של נידוי עצבים קראו לחילופי הרוח ,שמתרנש

ועובר מרנש לרנש :מינון לשמחה ,מתקוה טובה ליאוש ,בשירה לקינה ,מאהבה לאיבה,

מתפלה לתפלה ,מתהלה לתהלה ולהפך ,בהשנות הרוח בחורף עשר פעמים ברנע אחד.

קול מחדר בתי נשמע פתאם ,התינוק נעור משנתו בבכי וצעקה נדולה ומרה

ואץ להשתיקו לא בחלב שדים ולא בנדנוד העריםה ולא בלחש לעיךהרע .השננות

באות בתחבולותיהן  -זו בנלנול ביצים וזו בהתכת שעוה וכיוצא בהן והתינוק צועק,

מושך ומקפל רנליו על כרסו ,נונה ונועה בבכיה ואינו פוםק .בתי מבכה על בנה,

אשתי :נם היא נאנחה ואנ• מר לי .קול בכיו של תינוק כמחט בבשרי.

בא פרוונקא והושיט לי דרך הפתח כדרכ ו את העתון בךיומו .הריני מדלנ

על ״מאמרים• ומאורעות היום ונותן עיני ברשימת שמותם של אנשי היל הפצועים
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והמוסתים במלחמה .מתוך הפצועים קשה על םקום־החבישה כשם חתני הרופא נצגץ

לננד עיני  -ונזדעזעתי! עיינתי יפה יפה ומצאתי אות אחת סן השם מטושטשת,

ועוד אות אהת כנקודה של צואת הזבוב ישבה על ראשה ,ואם אץ אפילו שמו

של חתני ודאי הרי ספק יש כאן ,וזה בלבד היה די לזעזע את עורקי ,להעיר את

רוחי ולהרעישי ולהעלות רתיחת דמי עד למדרנה העליונה .כל העצבים בי נעשים

כנור לרוחי הסוער  -והנה נהימה וננינה עצובה והומיה בנפשי! מרה נפשי על

התני על בתי ועל בניהם הקטנים .אני רואה בדמיוני את אביהם מוטל בין פצועים

ומדוקרים וחללי הרב ,פנרי אדם וםנרי בהמה נם יחד ,פסוקי־ראש ,תלושי איברים

שבורים ומרוסקים ,ולבי מסייעני ואומר ,אבן מת אביהם ,והוא הבכי ,שהתינוק סופד

ומיילל .מזלו רואה ,שיתום הוא ,אין אב!

מספר הזכיינית.

נ.

קול בכיו של התינוק הביבי והמעשה כהתני האומלל הממוני והריצוני מביתי.

תשי צער וחמלה ,יםורים וננעי בני אדם חונקים אותי בעצם בנרוני ,ותמונות וחזיונות

מהרהורי לבי איומים יבהלוני-ני־ההרנה מלא נויות .קול תרועה ,כלי מות רועמים.

דם ואש ,ופנרים ונופסים ופצועים מפרפרים .עיט ובני נשר מנקרים ופורחים וכלבים

סוחבים! אני הולך נרעש ומבולבל ואיני יודע לאן אני הולך ולאן הרנלים.

והנה חלקת השדה ,והנה ברק החרמש השנון מעופף על פני .שבלים נקטפות

ונופלות שורות שורות  -הכורת בא עליהן .אחרי הקוצרים מעמדים באים ,פושטים

על החללים וצוברים חמרים חמרים כנלים על תלמי שדה .לניונות של תבואה עדיין

לננדם עומדים למיניהם לקימתם ולצביונם .שם החטה ,מסלתו ושמנו של משפחת

צמח ,עומד בכובד ראש ,מראהו צהוב ונוצץ בעין הזהב .ועל ידו השיפון ,צמח -

עושה קמה ,שם נם זה ,הקטן בתבואות ,וראש שבולת לו כזנב שועל ואצלו השעורה

המונים המונים ,כלם מוכנים לנפול בתוך חללי חרמש על אדמתם ועל שדה אחוזתם.

מבץ הערימות ,קברות הבחירים הללו ,קול נהי בא לאזני ,והקול קול ה״קדיש״,

שאילן זקן כפוף ורצוץ אומר! בדד הוא עומד באמצע השדה ,שדה־הקברות הנרול,

הומה ומתנודד ,סופק את כפיו ומוריד לעפר ראשו .פרחי שדה קטנים ,שרידי חורב,

יתומים נעזבים באין מחסה וצל *ומם מתכמשים ונובלים ונופלים על פניהם ...אהה

בתי ,אוי חתני ,אוי־אוי נכדי! צעק לבי  -ורוח• הסוער נשאני הלאה* הלאה

ואבדו עשתונותי.

קול ברמה הניעני ,הקיצותי  -והנה הים לננדי .זה הים־השהור נוהם ,הולך

וםוער .כםוםים אבירים זקופי רעמח ,מנתקי מוםרות וטורקי אפסר ורסן מפניהם,

צוהלים ומשתובבים בשצף קצף  -נלי ים צחורים ואדירים בזעף מתרוצצים ,זה את

זה דוהים ,נרדפים ורודפים ,מתנפלים על ראשי צוקין ומזדקרים מעל צורים וםלעים,
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העומדים לפניהם בחוף .ים זועף זה הוא לי למשיב נפש .ירעם לו הים וישא

קולו .מפני קול שאונו לא נשמע קול המונה של נטשי .סערת רוחי עולח ומתערבת

בסערת מימיו ומתבטלת והולכת ,וחזיון תהום רבה מאפל על חזיונות דמיוני -

ותנוח דעתי!

הריני מוציא מהיקי כלי־הקטרה  :בי־טבק ובי־נפרורין לשם יחוד טבק ופסייר,

כורך ועושה אפיפיירון ,מצית בו את האור ונותנו בפי ומעשן ,ועשנו ממל ועולה

ענילים ענילים .לריח אפיפיירוני חטוב בא טייל אחד ,שעבר עלי ,להדליק באורו את

אפיפיירונו ברשותי .והטייל עתון בידו ,ממש שמו י זה וםימנו זה ,שקראת? היום

בבוקר .ברשותו נטלתי את העתון ועיינתי ברשימת הפצועים והנהרנים שבו ומצאתי

מנדלי םובריסהרים.

אותו השם ,שבקשתיו ,מפורש יוצא בכל אותיותיו כהונן ואינו כלל כשם חתני .נם•

אותה האות ,שחשדתי בזבוב ,לא ישב עליה זבוב ולא היה נוקד אותה מעולם.

יאיתי  -ונהרו פני! עוד הפעם עיינתי וראיתי  -ותחי רוחי! ומתוך רוב שמחה

תקעתי לזר זה כפי ,מפזר ונותן לו בסדה נרולה שבח והודיה ,תחלה ותפארת על

חסדו עמי עד שנתאדמו פניו מבושה ותמהון ,והיה שמח להתפטר ממני ,ודאי אומר

עלי בלבו :אותו אדם אינו אלא מטורף ויצא מדעתו.

האויר הצלול ,הסופנ ריחות טובים של אילנות ועשבי בשמים ,נשואים

מלמעלה מראשי ההרים ,ומבקעות ותלוליות מלמטה  -נותן לי כח ועצמה ,שמחת

נפש ותקוה טובה ,משכיחני את העיד והמונח ,מסיח מדעתי את הכל .אף רנש־דתי

אהזני ,רנש אהבה ותפלה זכה לרכון עולמים ,מעץ זה שאוחז אותי פעמים בשעה

שאני מטייל יחידי במרחבי שדה ועולמו הנאה :מעין זה שעושה אותי טוב וישר

ונותן בלבי אהבה למקום ,ליוצר חכל ורחמים רבים על כל מעשיו ,מאדם ועד

בהמה וצומח ועד דומם .הרנש הזה שאחזני באותה שעה העלה מקרב לבי דמעות

על עפעפי ,דמעות של נחמה ,של שמחה  -ונםו ינון ואנחה!

ועתה .בעת רצון שלי  -אמרתי בלכי  -בעת רצון זו ,שלבי טוב עלי וטוב

לצל .ונפשי חשקה לחבק את העולם כלו ,ובעת כעםך ,אתה ים שחור ונורא ,שנליך

מתנעשים בקצף ומשתערים כחיות רעות לשפת ים באכזריות חמה לבלוע את

הארץ-עתה אין אתה כלבבי! זרה לי לשונך ,נכרית המית נליך .לא משוררך אני היום!

כלב כבול אתה לי ים זועף ,כלב אםיר ,במחילת כבודך! כלב רע זה מתנפל

על ימין ועל שמאל ומקשה לבו מהבין שהוא ככול ,שאדונו הנביל לו מקום מצומצם

כמלוא הכבל שבצוארו ואמר ::עד פה תבוא ולא תוםיף! זעפך ,ים זועף הרי הוא

זעף חנם ללא הועיל .זה אלפי שנים אתה ,עתיק יוטין ,מתאזר עוז להשליך מעליך

הכבל ,להרום ולעבור את הנבול  -ולשוא יניעך! זה אלפי שנים אתה ננרש
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ומתרעם ,מורד וחוזר ומורד ,נליך יהמיון ,ישאו קולם  -ואדיר במרום ישתיקם .תנעש

ותרעש בכחך הנדול ולבסוף תאלם ותעמוד מזעפך!

עתה הניחה לי ים זועף ,קורת רוח תבקש נפשי ולו נם לשעה אחת .זעף

חנם זה שלך הרי חוא ׳*מזכיר השישת כחס של כל היצורים ,שאין לדין עם שהתקיףי

מהם; הרי חוא מדכא רוח ,מאבד כל תקוח ,מצער ומענם נפש .לראות נבור חזק

ואמיץ צח ,ואף הוא מנוצח ונופל בנופלים כחלש וקטני ארץ  -אין בעולם צער

נדול כמותו .שמשון הנבור ,מחתת פלשתים זה ,שהטיל עליהם אימה ופחד ,הלא

ידוה חלב לראותו בעניו ,כשהוא םומ^ ותשוש כח ,אםור בנחושתים ומשחק הו*

להם!  -עתה כשהשעה שעת רחמים לי ,רוחי נח ושירו שיר טוב ונעים עמי,

לראותך ים ננרש בשעת זעפך וקלקלתך לא אוכל ,והמו ן נליך לא אשמע.

םםפר הוברונות.

לא משוררך אני היום!

ורוחי הטוב אל מי מנוחות ינהלני ,לאותה הבריכה ,ההולכת אט בשובה ונחת

ובענות חן שם בעמק בין הרים עטופי דשא וחורשה של אנוזים .שם קול הטחנה

ינשא ממרחק ,והזונ שבצוארי הבהמות הרועות בשדה ישמיע הד קולו; שם בת־קול

של ילדים וילדות משהקים ושל ננינות הנערות הקוצרות מניעה; שם באחת הנינות

ילבלבו הקשואים ,יבשילו האבטיחים ,הו תחמנית ,נבוהת הנבעול ,זוקפת סניה

השזופים ומוקם• עלים צהובים כלפי המה והונטת; שם ממקור ננוז בעמקי ההרים

סילון של מים חיים מבצבץ ועולה ,מקלח ויורד בחשאי בזרם מסולםל על נבי חצץ

וחלוקי אבנים משוני־הנונים עד שמבעבע ומשתפך לתוך הבריכה!  -לאותה הבריכה

הבודדה וההבויה רותי ישאני ,על נבי עשבים רכים תהת צללי ערבי נחל ירביצני׳

ואל־תשי ,בת צמח ,הנאוה והמעוננה ,סוקרת לי בסיקור עינים קטנות ומרטיבות ,עיני

תכלת כזוהר הרקיע .נם בספר תניך בידי שם אלך ,מתעמק בקריאת ״שיר השירים•

הלוך ומטייל בחזון עם שולמית היםה בבנות ציון .יהדו נמתיק סוד ,מרהיקים להלוך

ברנש במשעול צר בין אילנות נבוהים מזה ומזה ,המיישרים ונמשכים עד שדות

ופרדםים של כפר בקרן בךשמן .שם הארץ נותנת למכביר יבולה ועין יתן פריו.

השזיפים משחירים ,הדונדבניות מאדימות ,האפרסקין מזריהים ,התפוח והאנסים

מתבשלים והנםן׳ עושה ענבים!

אותו העמק ,הבריכה והננים שם הלא הם נךעדני מקדם באביב־;טי,

בעוד כחי חדש עמי ורואה חיים עם אשת נעורים ,חברתי ועזר כננדי .יחדו בלינו

שם עתותינו בנעימים ,מטיילים שם ברנש ושמתים בכל ימינו .ועד עתה נם בימי

חרפי ,לעת זקנה ושיבה ,זכור אזכרנו עוד ,ומרהוק מעיר מנורי ,עיר הומיה ,רבתי

עם ,ומשפת הים־השהור והזועף אשא שלום למקום השקט ובמה זה ,שלום לבריכת

השאננה ולמי מנוחות שם!
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ד.

כהזירתי לביתי עליתי דדך משעולים במעלה ההרים ,ומבמתי ים עברתי דרך

בתי־הקיץ .בין נתיבות עקלקלות ,מסוככות מלמעלה כםוכה בסבכי אילנות ,נזעם

בננים אצל הנדר ונוסיהם נוטים לחוץ ועולים ומסתבכים בצמרתם יתדו .ובשעת פטפוט

ולחישה ושיהה בטלה ,כדרך השכנים ,זה עם זה ,ואנב היכוך ועקיצה זה את זה ,הם

ספנים מקום לזהרורי המה ,העוברים ביניהם ויורדים ומשתרנים מעשה רשת מאור

וצללים של עפאים על נבי האדמה למטה ועושים לה תורי זהב עם נקודות הכםף.

האויר שם מקוטר אהלות וקציעה ,נרקס וצסורן וקפריםין ,קצה וכמון ושאר ע עבי

םגדלי םובריס&רימ.

בשמים .בעלי־כנף שרים וצפורות־כרמים  -בהוללים י דומה ,לבעבור תהיה חן המקום

־וכל ככר הים עלי הראני הטבע כאן את כל אלה.

עבר קציר .אץ דנן ואין קמח בשדות .פנה הודם והיו מרעה לעדרים .הועם

רוחי .חושי מרנישים ומריחים את העיד מרחוק .עוד מעט ואני בעיר!

ובאחד הרחובות כמראה אדם נראה לי מרחוק בין העוברים ושבים .זר הלוכו

יונכרי הוא בלבושו .כמין ססקיא רחבה ואדומה הולכת דרך שדמו מימין ונמשכת

מעל חזהו ולרדת עד מתניו משמאל ,וכנר שאינו יודע מבואות העיר הוא סוםע

ועומד ,עומד ופוםע לםירונין וצופה ומביט .לא עברה שעה קלה ואני הולך וקרב

אצלז .כמדומה לי שהוא מכירי ,והפסקיא המשונה שעליו כמדומני נפש היה היא.

אמנם כן ,נפש חיה  -ענל רך ,כפות ארבע הרנלים מופשל עליו ותלוי־נוף ,זנבו

למעלה וראשו למטה .זהרי חמה נופלים לתוך עיניו ,הקמות מעילוף ועיפוי ,מבהיקות

ומנהצות כעין הזנונית .לשונו צרובה ומצומקה ויוצאת מתוך פיו .ומיד נכנם האדם

ומשאו זה שעל נבו לאחת חחנויות באותו הרחוב ואני מבולבל דחוף ומבוהל -אהריו.

נכנםתי ,ראיתי וצעקתי! החנות הזו היא אטליז .שם אונקלאות נעוצים בכתלים ובשר

ואחוריים של ״נםות ודקות• תלויים בהם .הקצב משמש בבנדי כהונתו אצל סדן -

הוא המזבח שם לקצב עליו את הבשר ,וקרדום בידו ,וענל חי עקוד מתנולל אצלו

על הארץ .כתם לבן הבהיק לפני מעל מצהו  -ונרתעתי לאחורי! הוי ענל  -זהו

הענל ,אותו הענל ,שכך נתחבב עלי ,לטבח יובל! הוא נאלם ולא יפתח סיו .חרב

המות מעופפת עליו והוא שוכב נדהם בלא כח .ונכדי ,בךנילו ,נראה לי במחזה.

לוקח מזרועות אמו ואיננו .פרחה נשמתו! ...רעדה אחזתני .ואלמלא אותו האדם

.מכירי ,פועל שכיר בקךהנמלים ,אלמלא הוא ,שתמך בי ,נפלתי משומם ומתעלף

יארצה .אדם זה שואל :מה לך ז  -ואני הדבור מסתלק ממני ומראה לו באצבע

על הענל .הה הקצב מדמה בלבבו ,שאחשדהו בעבירה  -בננבה ,או בלקיחה מן
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־הננב ,קופץ ונשבע ,כדי להניח את דעתי ,שהענל קנץ כםפו .ופועל שכיד זה

מעיד עליו ,שקנה אותו בדמים יקרים .הענל הרי רך וטוב ובשרו ינעם מאד ,ולפיכך

לא עמד הקצב על המקח והרבה במחירו .ועד שהוא הולך ומספר בשבחו של

זזענל נםתכלתי בפניו בזעף ,הניעותי ידי ונםתי החוצה משועמם ומשונע ממראה עיני

ומשמע אזני!

רוחי סוער .קולות משונים ומעורבבים יחד נשמעים בי .קול ענל דקול נכד,

קול אם וקול פרה .קול דמי הענל יונק שדים צועקים לי מן האטליז ,וקול נכדי

הרך ,נטול וכואב עולה באזני מעריםתו .קול אם רחמנית ואשת נעורים ,עניה סוערה

?יא נוחמה׳ בוכה ומתאבלת ,וקול פרה בשדה עולה על נביהן .סרה עלובה ,אם

־שכולה נועה על בר בטנה ,שנלקה ונזול מלפניה .בבקר היה ולעת ערב איננו!

01

צ!ס:ור חוכרונות.

*.

היא מחפשתו בעיניה; שואפת ומריחה בנחיריה; מעטרת בעפר בקרניה; בועטת

•ומאבקת בטלפיה; הומה ומהמה ,קוראה לו כנדון  -ואיננו! ...רוחי הולך וםוער,

בנפשי חשכה ,תהרובהו ,קולות וצעקה  -צעקת חללים ,הנפת תריםץ ,בוקה ומבוקה,

•המולה ומהומה וערבוביה נדולה  -כלה אידיליה .שדה ויער ,כפר ועיר הכל קחס אופל י

נעניתי לך ,ים ננרש! יהמו יחמרו מימיך; ירעשו יתנעשו משבריך; יתן תהום

קולו וירעמו בני־נלים! מה לך הים אם זעפך זעף הנם ,הלא נאדר בכח אתה ולא

יהלק לך בדעת .בנדול זרועך תהמרמר לכל מעצור ,תבוז לחתחתים בדרך ,וברוב

נאונך תרהב להשתער על איתנים  -הררי עד ומוםדי עולם .הכלב עז נפש נם

להירח במרום יחרץ לשונו ז הלא כפלתך  -עזותך ועתך .ואני —

ועוד אני מדבר עם לבי והנה יד ננעה בכנף בנדי  -ונתעוררתי .ופניתי לראות

והנה לננדי היקטור .זה כלבי הנאמן ,שבכניםת ,לחצרי בהול ומבוהל שמה לקראתי,

מרקד ומקפץ לפני ,מלחך כפות ידי באהבה ומביט בי בחמלה ,ודאי נשתנו פני

אותה שעה והיה סרניש בצערי.

 -כך ,כך ,היקטור הביבי!  -אמרתי לו ,מעכיר ידי על ראשו ועל צוארו -

כפלתך זוהי עזותך ,עזות כל בריה נבערה מדעת ורבת כח ,והאדם הלא בינתו

הקטינתו  -מה כחו ומה נבורתו ,הכל הבל ושוא תמורתו .אך בקנאת פמליא של

כעלה ,שנמלך בה היוצר ,בקנאתה ובעת אפה נעשה האדם! ...ירעם לו הים

ומלאו :ירעשו איתני ארץ; מוסדי הבתאה ירנזו; יתנעשו כבירי כח; יהמו ,יהימו,

,נהסו

 -הס! אל נא ברעש וזזפק ,הילד ישן!  -אומרת לי אשתי הבאה כננדי

זנוערת בי בקול דממה ,כשנכנםתי הביתה ברעש ורונז ועדיין משועמם ומבולבל- .

מאין תבוא והיכן היית שוהה עד עתה? חמק עבר והלך לו! ..,למה נחבאת לברוח,
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זלסה נפלו פניך? ...זה כבד הכל מתוקן לםעודה והוא הלך ואיננו! כםרומני שרעב

אתה ועת לך לאכול .םעודתנו היום טובה ובריאה ,טובה מאד .תאכל ותתבסס לך.

צלי קדרה היום ...בשר ענל...

 -סה־מה־מה!  -שאנתי כארי ,מרתיתבכל אברי.

 -משונע ומטורף ההוא נברא ויצא מדעתו!  -אמרה אשתי בנזיפה ,מעמידה

עלי פנים .נזעמים  -כלום בשד ענל לא טוב למאכל י פרא אדם!

־^

11

ח .נ .ביאליה.

הלכה ואנהה.

להלכה  -פנים זועפות ,לאנדה  -פנים שוחקות .זו קפדנית ,מחמרת ,קשה

כברזל  -מדת הדין; וזו ווגינית ,מקילה ,רכה משמן  -מדת הרחמים .זו נוזרת נזרה

ואינה נותנתה לשעורים נ הן שלה הן ולאו שלה לאו; וזו יועצת עצה ומשערת כהו

ודעתו של אדם :הן ולאו ורפה בידה .וו  -קלפה ,נוף ,מעשה; וזו  -תוך ,נשמה,

כונה .כאן אדיקות מאובנת ,חובה ,שעבוד; וכאן  -התחדשות תמידית ,חרות ,רשות.

עד כאן  -על הלכה ואנדה שבהיים; ועל שבספרות מופיפץ :כאן יבשת של פרוזה,

סננון מוצק וקבוע ,לשון אפורה בת נון אחד  -שלטון השכל; וכאן לחלוחית של

שירה ,סננון שוטף ובךהלוף ,לשון מנומרת בצבעים  -שלטון הרנש.

על חלופי־כנויים אלה שבין הלכה לאנדה אפשר להוםיף עוד ,עד אץ שעור,

ובכלם יהא מצד ידוע אבק־אמת ,אבל כלום יש לשמוע מזה  -כםברת רבים -

שההלכה והאנדה הן שתי צרות זו לזו ,דבר וזזסוכו?

האומרים כך מחליפים מק־ה בעצם וצורה בחומר ,ולמה הם דומים? למי

שמחליט על הקרח והמים בנהר ,שהם שני המרים שונים .ההלכה והאנדה אינן

באמת אף הן אלא שתים שהן אחת ,שני פנים של כריה אחת .היחס שבין זו לזו

הוא ביחס שבין המלה למחשבה ולהרנשה או כיחס שבין המעשה והצורה המוחשית

אל המלה .ההלכה־היא נבושה ,תמציתה האחרונה והסוכרחת של האנדה; האנדה

היא התוכי .של ההלכה .קול המונה של תביעת הלב בשטף מרוצתה לנקודת

שאיפתה  -זוהי האנדה; מקום החניה ,ספוק התביעה לפי־שעה והשתקתה  -זוהי

ההלכה .החלום רץ ונמשך אל הפתרון ,הרצון אל המעשה ,המחשבה אל המלה,

הפרח אל הפרי  -והאנדה אל ההלכה .ואולם נם בתוך הפרי כבר גנוז הנרעין,

שממנו פחז הדש עתיד לצאת .הלכה שמתרוממת עד למדרנת סמבול  -וכזאת יש,

כמו שיגאר עוד  -היא עצמה נעשית אס לאנדה חדשה ,אם כיוצא בה ואם לאו
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כיוצא בה .הלכה היה ובריאה היא אנדה שלעבר או שלעתיד ,וכן להפך .תחלתן

וםופן של שתיהן נעוצים זי .בזה ,וכל הדייג מצוות שבתורה מה הן אם לא תמציתם
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הלכה ואנדה.

האחרונה .צירוף אהד צירוף ,של דברי מיתום ,אנדה ומנהנים קדמונים  -תורת חיים׳

ותורת סה ולב  -שהיו מתחלה כפורהים באויר כמה אלפי שנה (תתקע*ד+כ*ו דורות,

או אלפים תהו ,בלשון המסורה) ,עד שהניעה שעתם להתנבש בדמות של חוקים

חצובים באבן וכתובים בקלף? תורת הקרבנות ,הטומאה והטהדה ומאכלות אםורות-

•־ודם במיתום הבהנים; מצוות הזכרון  -קשורות באנדות לאומיות היםטוריות; ושבין

אדם לחברו  -ברנשות הצדק והרחמים שבלב האומה ,רנשות שהיו להם אנשי

הםנולה לפה .ואולם נם משנכתכו עדיץ לא נתאבנו ,מפני שתורת הפה והלב לא

במלה באמת אף רנע אהד ,ואוירה החי !המתנועע היה שף ומפעפע כל שעה

בכתב להחיותו ,להרחיבו או לצמצמו ,ופעמים נם לבטלו ,לשעה או לדורות ,הכל

לפי הצרכים או נם לפי הדעות והאמונות המתחדשים .לא רק ״משה כתב ,ויחזקאל

בפל־ ,אלא נם איזו ״דניאל חייטא• לא חש מלפנוע פניעה עזה מאד ב״לאוי׳ חמור

שבתורה ומלצסות בלב לבטולו לעתיד לבוא *) .הפרוציסים של התוך ונבוש בהלכה

ואגדה נראים לעמים בעליל ביחוד בעתים של ״מהפכות״ ומתן חוקים חדשים ,והם

נלוים וידועים לכל .ההלכה הישנה שנפסלה יורדת או שוב אל מצרף הלב ונתכת

לאנדה  -כיוצא בה או לאו כיוצא בה  -וזו חוזרת משם כשהיא צרופה ובאה

לדפוםי המחשבה והמעשה ,מקום שהיא מתנבשת שם שוב להלכה ,אבל בדמות

מתוקנת או מחודשת .ההלכה היא אפוא מעשה יצירה לא פחות מן האנדה .אטנותה

היא הנדולה שבעולם :אכי ^8החיים וארחות חיים .חמרה  -האדם החי לכל יצרי

לבבו; אמצעיה  -ההנוך האישי ,ההברתי והלאומי; ופריה  -שלשלת ימים רצופים

של חיים ומעשים נאים ,פלום אורח־חיים בין מעקשים ועקלקלות של יחיד ורבים,

רויה נאה של האדם בעולם ,מהלך חיים מתוקן .יצירי כפיה של ההלכה אינם,

כיצירי שאר האמנתה  -פסול ,ציור ,בנין ,ננינה ,שירה  -סן המרוכזים והמאוחרים

בחמר ,במקום ובומך אלא מצטרפים הם קמעא קמעא ,תנץ תנין ,מתוך כל שטף
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היי האדם ומעשיו ,שנותנים בסופם סך־הכל אהד ,צורה אחת ,אם שלמה אם פנומה.

ההלכה היא אמנות־אומנת ,אמנות־סדנונ של אומה שלמה ,וכל פתוחיה כנפש

האומה ,הנםים עם הדקים ,נחתכים ברוה־הקודש ובחכמה עליונה ,הצופה מראשית

אחרית .יום יום ,שעה שעה ורנע רנע שקודה היא לצור צורה רק אחת :דיוקנן של

״) מפני ההדיפות המיוחדת שכדבריו אביאם פה במלואם; הדברים כתיבים במדרש

ובה ויקרא ליב ושנויים בקהלח רבה על הםבוק *ושבתי אני ואראה את כל העשוקים״ —

״דניאל חייטא פתר האי קרא במשורים. :והנה דמעת העשוק׳ס׳ — אבותש של אלו עוברי

עברה ,ועלובים הללו מה איכפת להמ? אביו של זה בא על הערוה והולידו — זר מה

ח0א?! ״ומיד עועקיהש כחי — מיד סנהדרי נדויה של ישראל שבאה עליה :מכהה

שד תורה ומרהקחם, .ואין להם מנחם* — אמר הקב״ה :עלי לנחמם ,לפי שבעולם

הזה המ פסולים ,אבל לעתיד לבוא אמר זבריה :״ראיתי והבי ,מנורת זהב כלה״.
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ח .נ .ביאליק.

בריות ,צלם אלהיט באדם .הדום• הקולוני ,ח״רום• המילאני ,נוטר־רם בפאריז נשתכללר

בהדרם והיו למה שהיו על־ידי תעצומות אמני עולם במשך כמה מאות שנים ,שכל

אהד מהם בזמנו נתן את הייו ומבחר כח יצירתו לעבודה הקדושה לו לבדו .ואץ

ספק .כי רק מהשתעבד כלם לרעיון מרכזי אחד ,נעלה מאד בעיניהם ,הצליחה בידם

במדה כזו ״מלאכת שמים• .אותו הרעיון  -לבנות בית לאלהיהם  -הוא שרהף לפני

עיני כלם  -בהינת .כמראה אשר אתה מי׳אה־  -והשרה עליהם רוה־הקודש ,והוא

שהיה מוליך ומביא את הסרנל והמקצועה ואת החרט והמכחול שבידם ומקריא

באזנם כל תנ וחקיקה וכל אריח ולבנה ,שנצטרפו לבסוף ,אחרי מאות שנים של

עבודת בני אדם מפורדים במקום תמן ,לבנין אחד שניא ונהדר .לבני ישראל יש

יצירה נהדרה שלו  -יום קדוש ונעלה ,״שבת המלכת׳ .בדמיון העם היתה לנפש

חיה .בעלת נוף ודמות הנוף ,כלילת להר ויפי .היא השבת שהכנים ה הקדוש־ברוך־

הוא לעולמו בנמר מעשה בראשית ,״כדי שלא תהא החופה המצוירת והמכוירת הסרה

כלה׳ .היא שהיתה חמדה טובה להקביה בבית־ננזיו ולא מצא לה בךזונ נאה אלא

ישראל .לפי אנדה עממית אחרת יושבת היא כבת־מלכה ,״ככלה בין רעותיה

משובצי.״ ,ספונה בהיכל שבנךעדן לפנים משבעה חדרים ושש נערותיה ,ששת ימי

המעשה״ משרתות לפניה .בכניםתה לעיר  -הכל הופכים פניהם כלפי הפתח ומקבלים

סניה בברכה :״כאי כלה ,באיכלה ,שבת המלכה!־ ,והסירים יוצאים לקבלת פניה

אל השדה .פעם אהת נם באה בהלום לאבךעזרא ,והיא עצובה ומרת נפש

ושלחה בידו מכתב לבן זונה ישראל ,הלא היא ״אניית שבת• הידועה .כל משוררי

ישראל ,מרי יהודה ,הלוי ועי סינה״ שרו לה את שיריהם וזמירותיהם .האין היא

יצירה כלילת אנרה? האין היא עצמה מקור חיים וקדושה לאומה שלמה ומעין נובע

רוח־הקודש למשוררים ופיטנים? ואף־על־פי־כן ,מי יאמר ,מי יכייע ,יציר כפיה של

מי היא ,על־ידי מי הי!תה למה שהיתה :על־ידי ההלכה ,או על־ידי האני־ה? קנ״ז
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דפים יש במסכת שבת וקיה בעירובץ ,והאנרה שבהן כמוה כאין .רובם עיונים

ודקדוקי־הלכות בל״ט מלאכות ותולדותיהן ובקביעת תחומין .במה מדליקין ,במה בהמה

יוצאת ,כיצד משתתפין בתחומין  -כמה יניעת רוח! כמה בזבוז הדיפות על כל

קוץ וקוץ! וכשאני עובר בין אותם הרפים ורואח שם חבורות חבודות של תנאים

ואמוראים בעבודתם ,אני אומר :אכן ,אמני־חיים אני רואה לפני! אמני־חיים בבית־

היוצר ועל ה$קןלם! עבודת־רוח כבירה כזאת ,נמלית וענקית כאחת  -עבודה לשמה

ומתוך אהבה ואמונה בלי מןרים ,אי־אסשר לה בלא רוח־הקדש .כל אהד מן

היחידים ההם עשה את שלו לפי צביונו ונטית נפשו ,וכלם יחד כפופים היו לרצון

נכוה המושל בהם .אין זאת כי אם אידיאה נשנבה אחת ,צורה אחת עליונה של

שבת דחפה לפני עיני האנשים המפוריים האלה ,ודוחה היא שקבצם הנה מכל

41

הלכה ואנו־ה.

הרודות ועשאם שותפים ביצירתה ושכלולה .כל ״מתקיףי׳ ,כל ״ורמינהו .,כל ק;ג

והנדרה  -אינו אלא תנ ציורי חדש ,פתוח נוםף באותה הצורה ,תנ וםתות

מוברחים ,מפני שבלעדיהם לא תהיה למה שצריכה להיות .ומה פרי כל העבודה

הטרחנית הזאת של ההלכה ?  -יום שכלו אנדה.

דונמאות כאלה אינן מעטות .הרי יום־הכפורים ,הרי פסח ,הרי יתר המועדות.

יםוד התפארת שבהם ,וכמשמעה הנשנב ,הוא .ודאי .כלם יצירות נאות הן ,מלאות

תכן חי ומחיה ןנוןה רמה ומרוממת ,אף־על־פי שכלם הם בני ההלכה החמורה,

האכזרית ,וכלם מוקפים סיניה מכל צד .בשעה שישבו אמני אומות־העולם בחדרי

משכיותם וכונו בהרנשה דקה ומעודנת מדות ושעורי הרמוניה למעשה שי.ש ,למשל,

ליעות בהם הושי בני אדם ,באותה שעה עצמה ישבו תלמידי־חכמים מבני־ישראל

בבתי־מדרשיהם וכונו אף הם ברוח־הקדש ובהרנשה זכה מאד מדות ושעורי־הרמוניה

נפשיים למעשה־הצדקה ,למשל ,להנאות ולהיטיב בהם את האדם עצמו ,״לצרף

את הבריות .,איני מכריע ,למי היתרון ,אבל סבור אני ,שאלו ואלו דברי־יצירה הם,

אידיאות שנתמןשו ,רעיונות שיצאו מן הכח אל הפועל על־ידי רוחו היוצר של

האדם; באלו ובאלו יש מקום למדת התפארת להחנלות בכל זהרה ,ואלו ואלו

צריכים ל״רוה הקדש ,ולרחמי שמים .ההבדל שביניהם אינו אלא בחומר ובאמצעים,

כזה שישנו נם בין מקצוע אחד לחברו באמנויות המוםכמות ,בנון בין ציור לננינה.

אכן יש ויש נם הבדל עיקרי :יצירות האמנויות המוםכמות ,כאני שהן פונות אל

האדם בתור סרט ומשום שהן מצומצמות ומאוחדות בחומר ,במקום ובזמן ,כאמור,

לסיכך הן נםקרות בבת אחת ,מיד ומקרוב; מה שאין כן יצירות ההלכה ,המכוונות

נם אל הכלל ,וחלקיהן מתפשטים בהומר ,במקום ובזמן על־פני שטח נדול ,ולפיכך

פרצוף שלם שלהן ,העולה מתוך כל חלקיהן ,אינו נתפס להכרה אלא אחרי העיון

ומעל צבה נדול .אלו נבנה כרך נדול על־פי אידיאה ציורית כבירה של אדריכל
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אמן ,לא היינו מכירים בפרצופה השלם של אותה אידיאה ולא היינו תופסים את

מכלול יפיה אלא מתוך הד&מרא או מראש מצפה נבוה ,אבל בשום־פנים לא

מתוך הטיול בין בתי הרחובות ,כשהפרטים חוצצים בפני היקף הכלל .״מרוב העצים

לא :ראה היער• הוא סתנם עתיק ומחוכם .אבל כלום בשביל זה תתמעט דמות היופי

והשלמות של האידיאה ? מי שירצה להתעננ /ליה נאמר לו :עלה להר!

יש בכל זאת שאפילו מפרט הלכי אחד מציץ עלינו לפרקים עולם מלא של

אנדה ,הננתה בתוכו .באותה מסכת שכת ,ובתוםפתא שם ,מובלעת ,למשל ,הלכה זו:

.כל כתבי־הקדש םצילין אותם (בשבת) מפני הדליקה ...ה? כתובים תרנום

ובכל לשון  -נפטית ,מדית ,עילמית ,יונית  -סצילין אותם מפני הדליקה .ר• לסי

אומר :אין מצילץ אותם מפני הדליקה׳.
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פרט קטן של הלכה ,מהלוקת של מה בכך  -האין זאת? ואולם מי לא

יכיר מיד ,כי בהלכה קטנה ויבשה זו נתונה בצמצום מופלנ ,אבל בטלה האפשרי,

תמונה ציורית שלמה על־דבר היהם ההיםטורי והנפשי של מפלנות שונות באומד.

לשנים מראשי קניניה :לפפרותה ולשונה .מי לא יראה ,כי מהלוקת זו שבמשנה

היא היא ״ריב הלשונות /שהולך ונמשך• בישראל מאז ועד היום .״אל יהי לשון

ארמי קל בעיניך ,שהרי ןזמקום חלק לו כבודי; ״אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי,

שאין מלאכי השרת,נזקקץ לו•; ״כשעה שבא הקדוש־ברוךהוא ליתן תורה לישראל

דבר עמהם בלשון שהם יודעים ומבינים ,בלשון מצרי־; ״כה תאמר ...אל כני

ישראל  -בלשון שאני אומר :בלשוךהקודש׳; ״כשננלה הקביה ליתן תורה

לישראל לא בלשון אהד ננלה ,אלא בארבע לשונות :עברי ,רומי ,ערבי ,ארמי׳;

,.אותו היום שנתרנמה התורה יונית היה קשה לישראל כיום שנעשה הענל ,ובארץ־

ישראל היו אז שלשה ימים תשך ו״כשנתרנמו הנביאים ע״י יונתן בן עוזיאל ארמית

נזדעזעה א״י״ת׳ פרפא על ת׳ פרסא־  -מאמרים אלה ,והרבה י כמוהם ,שמשמשים

בת־קול ללביהאומה שנהלק ,הם הצורה האנדית של הפרובלימו) הלשונית ,והמשנה

הקצרה שלמעלה ,השנויה אף חיא במחלוקת ,הוא סוסה המוכרח של אותה האנדה

במטבע הל כית ,םך־הכל מעשי קצר בצורה של ההלטה ועמידה על הח^*מזם

״ליריקה׳ שוטפת ,רופפת ומתרנשת ,וכאן  -״אפיקה• שלוה ,מסמר קבוע .בחכמה

רבה •נבחר כאן המומ^ג של דליקה ,שעת טירוף וםכנה ,שאץ אדם עשוי להתבונן,

אלא נשמע לפקודת לבו וקופץ להציל את היקר לו ביותר .הדליקה אינה איסוא

אלא משל (דברו הבמים כהווה) והוא הדין לשטף^לנירוש ולכל מיני סכנה.

וכך מתוך הפרט הקטן הזה ינלה פתאפ לפני המתבונן כלל נדול היםטורי,

הוראה לאומה שלמה ,טרופה ודחופה בנולה ,שלהציל את כל פנולווןיה אינה יכולה

ולהפקיר הכל אינה רוצה - ,מה ואיך תעשה ביום צרה וםכנה ? בעל המשנה ודאי
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לא דבר במשל ומליצה .לא נתכון זה אלא לקבוע הלכה למעשה פשוטה כמשמעה,

ולכל היותר  -לטבוע בנידון שלפניו מטבעה קימת לרצונו או נם למנהנו הקדום

של העם ,כפי שנתנלו עד עכשיו ,הראשון בצורת אנדה והשני בצורת מעשה של

רשות; כמו כן ,כל אותם אלפי היחידים מכל הזמנים ,שמםי׳ו נפשם בשעת סכנה

להציל מן הכליון מה שהצילו ,אם כדפדי הת״ק ואם כדעת ר׳ יוםי ,לא נתכונו אף

הם אלא לקיים את הדין כפשוטו .ומה בכך? מדעת ושלא מדעת הרי הם כלם

עשו שליחותו של שר־האומה ,ואם אנו עומדים עתה לפני אוצרנו הדל ומלהשים

בינון :״אץ לנו שיזר אלא התורה חזאת״ ,הרי אנו ולבנו יודעים ,שנם השיור

המועט הזה לא ניצל אלא בזכות כל אותנ* היהירים ,שקימו בל אחד בזמנו ובמקומו

את מצות לכם כהלכה.
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 £באוהה הלכה בבר דיה לנאול אותה במקצת מקלפתה

ואולם הלב הער איננו מסתפק בכך ,אלא הוא הולך

!:/יזחנו ,בקשר עם אותה ההלכה ומענינה״מחזה אחר מחזה:

׳3ז$ים ,למשל ,ביחד עם רינן ,את הכהךהלוי הקדמוני ברדתו עם הנולה

והוא נתנהל לאמו בצד חמורו ,הטעון מנלות־מנלות של דברי נביאים .הוא

:יל כתבי הקדש מפני הדליקו״ £ .

אנו רואים שוב ,והנה ר׳ יוחנן בן זכאי עומד לפני אםםסינום מאחורי שערי

ירושלים ומתחנן נ ״תן לי את יבנה וחכמיה ושלשלת של רבן נמליאל׳ .נם זה הציל

שרידי קדש מפני הדליקה.

ושוב אנו רואים :ישיש בן שמונים ,ר׳ יהודה בן בבא ,יושב בין שני הרים

נרולים ,בין אושא לשפרעם ,וםומך שם ,תחת חצי האויבים ,חמשה זקנים ואומד

להם :״{?י ,רוצו!־ ,והוא נשאר מופל לפני האויבים ״כאבן שאין לה הופבץ• ובעוד

רנע הוא נעשה ככברה.

ושוב :בית מדרשם של ר׳ יהודה הנשיא ותלמידיו הולך וםוער .הייים מלאות

עבודה:טכנםים הלכות ,מבררים שמועות ,נובים ״עדיות״ ,מסדרים ,סניהים ,רושמים  -הס

מעלים.׳?ל ספר את התורה שבעל־סה! יודעים הם ,ש״6הפכה• הם עושים במסורת ישראל-

דברים שבעל־פה אי אתה רשאי לכתבם  -אבל ״עת לעשות לה׳ הפרו תורתך•:

הלבבות מהמעטים ,הפזור מתרבה והשכחה מתנכרת .צריכים להציל מה שאפשר.
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ושוב :ארבעת השבויים מביאים את התלמוד לםפרד ...עבודת הרטבים...

משפחת מעתיקים ,בני־תבון ,בהולים לתרנם ספרים יקרים ,בעלי עדך לאומי נדול,

מלשון נכריה ללשוךהקדש...

ושוב :חבורות חבורות של יהודים ,פליט• חרב ופרעות ,דור אחי דור ,דור

אהר דור ,מושכים והולכים בדרכים וםפרי תורה הבוקים בזרועותיהם .כםה וכסה

יחידים ,יהודים סתם ,שמשים ,הישים ,סנדלרים ,מתים לפני ארונות הקדש בהננם על

הקדוש להם .כמה וכמה צנועים ואנשי מעשה ,צדיקים נםתרים. ,עורכי נלות• מרצון,

.נודדים טטקום למקום במקלם ותרמילם וכל אחד ספר קרוש וחביב לו בתיק טלית־

ותפלין שלו•.

ועוד ,ועוד ,ועוד ...בכל המחזות האלה שונים כמובן נס הפועלים ,נם

החוסר של הקדושה ונם האמצעים של ההצלה ,אכל אחד הוא התוכן

הפנימי ,הנפשי ,שבכלם :הצלת קנין לאומי חשוב כיותר מפני הןליון ,בהתאם

לנפית־לבו והשקפתו של המציל .הלכה כמי? אם כזה שאומר :״כלשוךהקדש

בלבדי ,ואם כזה שאומר. :בתרנום ובכל לשוך?  -תשובה על והעלינו לבקש מפי

ההיםטוריה וההיים ,ואולי נמצא .שנם הם ,כאותה משנה ,הניחו את הדבר במחלוקת.
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לנו אין בזה לפי־שעה נפקא־מינה לדינא .לנו חשוב יק ליייאות ,עד כמה יש בכחה

של הלכה קטנה ויבשה להתרומם לפעמים עד למדרנת סמביל׳ ׳-׳־-׳׳החומר הנוקשה

שלה נוסל לתוך כור ההרנשה החיה והוא חוזר ונתך שם לאנדה .ומוב״ *׳י ,שנם

האנדה הלשונית שבימינו עתידה ,אם נזכה לכך ,להצטמצם צמצום אחר צמצ-.ז

ולהעשות בסוםה אף היא הלכה חדשה ,שבהסכם להדעות והצרכים בזמנה ,תהא

מנוםחת בםננון קצר ויבש ,מעין זה:

״אין מלמדץ אלא בעברית ,דברי חכמים .פלוני או-ר :בעברית ובתרנוםובכל

לשון .אלמוני אומר :דברים שביהדות  -בעברית ,ושאינם יהדות  -בכל לשון .אמד

ר׳ פלמוני :אין פלמדין אלא ביהודית בלבד•  -והמפרש שלעתיד־לגא יפרש נ

.ב י ה ו ד י ת  -כלומר ,עברי טייטיש ,שדברו בה היהודים במקומו ובזמנו של 1׳

פלמוני ,ואין זו יהודית שבמקרא ,שהיא עברית; ראם כן ,מאי בין ר׳ פלמוני לת•ק ?״

הלכה זו שלמעלה ,המובאת לדונמא ,אינה יוצאת מן הכלל .כמוה חבילי

חבילות .ובכלל ,תמיהני אם יש הלכה ,שלא תהא לה אחיזה מרובה או מועטת

בעולם האצילות ,יניקה מאידיאה עליונה :אישית ,חברתית או לאומית .סוף־סוף הרי

ההלכה אינה אלא אהת מן הצורות שמתלבש בה רוחו היוצר של האדם  -ומי יודע

את דרך הרוה? ״לא יצא האיש (בשבה) לא בסיף ולא בקשת ולא בתרים ,ולא

באלה ,ולא ברומח ...ר׳ אליעזר אומר :ת כשי ט ין הם לו•) (ומותר לצאת בהם)

וחכמים אומרים :אינם לו אלא לננאי ,שנאמר :וכתתו את חרבות ס לאתים

חניתותיהם למזמרות ,לא ישא נוי אל נוי הרב ולא ילמדו עוד מלחמה׳  -הרי לכם

מושני יופי ובעוד במלבושים  -ומתוך מה ? מתוך דברי נעים־הזמירות ונדל-התודם ז

ולענין מה י לענין טלטול בשבת .בל דקדוקי מסכת ברכות אינם אלא כלים ולבושים
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לדעה נשנבה של ״לה׳ הארץ ומלואה• ולרנש ההתפעלות התמידית ,החדשה בכל

יום ,מפני הדר הטבע וחליסותיה .״רשע כהת חשוב כמת ,מפני שרואה חמה

זורחת ואינו מברך ״יוצר אורי ,שוקעת  -ואינו מברך ״מעריב ערבים• ,אוכל ושותה ־

ואינו מברך; אבל הצדיקים מברכים על כל דבר ודבר שאוכלים ושותים ושרואים

וששומעים• (תנחוםא ,וזאת הברכה) .״על כריות נאות ואילנות נאים םברכין :״כרוך

שככה לו בעולמו! /ו״מעשה ברבן שמעון בן נמליאל ,נשיא ישראל ,שהיה עומד

על נבי ט ע ל ה הר הבית ,וראה נכרית נאה ביותר ,ואמר  -בתורת ברכה :-

״מה רבו מעשיך ה׳!•; ״והאומר :כמה נאה פת זו ,ברוך שבראה; כמח נאות תאנים

הללו ,ברוך שבראן  -זוהי ברכתך( .תום׳ ברכות) .כמה ערות הלב וההושים! ואותה

ההלכה הקשה והאכזרית שאםרה האבלות בשבת ,ולנחס אבלים התירה רק בקושי-

״)כענין *נאשר. :חנור חרבך על ירך ,גכור ,ח ו ד ך ו ה ד ר ך׳(תהלימ ש״ה ,ד׳-1ח כותב.
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היא שאמרה בהרנשה עדינה :״הבוכה בשבת להקל צערו  -זהו עוננ שבת .שלו*

(ר*ע בתוםפתא שבת).

לא .ההלכה אינה בשום פנים שלילת הרנש ,אלא כנושו; לא בטול מדת

הרחמים במדת הדין יש בה ,אלא צירוף שתיהן באחת ,אכזריותה  -היא זו של

כל כח יוצר ומקי.ם ,בחינת נבילה שבחסד ,שהיא מדת ה״תטארת״ .וכך יפה לה־

בהתאם לתכונתה המעשית .וכי יש לך נזר־דץ קשה ממיתת בית־דין ,ואף־על־פי־כן

.כי קללת אלהים תלוי־ ,דמות איקונין של מלך ,צלם אלהים ,תלוי .״ובזמן שאדם

מצטער שכינה מה הלשון אומרת :קלני מראשי! קלני מזרועיז״ .השכינה ,כביכול,

תבלה בעצמה וקובלת על עצמה .יש רחמים ,ויש רחמים נבוהים עליהם ,רחמי אב,

?וצופים בעין שלמעלה וכובשים את עצמם לשעתם בשביל העתיד ,ואלו ואלורהמי

אלהים חיים .שאל תינוק וינדך :״ה׳ ה׳ אל רחום וחנוך ,ואף־על־סי־כן,, :האומר

בהפלתו :על קן צפור יניעו רחמיך משתקין אותו׳ ,שעושה מדותיו של הקדוש־

ברוךהוא רחמים והן אינן אלא נזרות ,רחמים למעלה מרחמים ,צסיה לעתיד .הריי

לא לועס הביאה האומה הישראלית ,על כל פנים ברובה הנדול ,את צוארה בעול

הברזל של ההלכה ,ולא עוד ,אלא שבצאתה לנדודיו־ .בחרה לקחת עמה לדרך משא •

כבד של חוקים והלכות ״ועזבה מפניהם  -כמאמר שד׳ל  -את השירים המשמחים לב.

?שש* .המראה הזה הביא את שד•ל בשעתו לידי התפעלות ,עד שקרא :״כמה

קדושה אומה זו!* .ובעל ההלכה עצמו מה ו אומר :״המהלך בדרך ושונה ומפסיק

ממשנתו ואובר :מה נאה אילן זה ,מה נאה ניר זה! מעלה עליו הכתוב כאלו

מתחייב בנפשו׳ .בעלי־היפי שבנו כלו את כל חציהם במשנה עלובה זו ,ואולם בעלי־•

הגםש יאזינו ש מתוכה ,מבין השמין ,המית־לב וחרדת־דאנה לנורלו העתיד של עפ

״הולך בדרך ואין בידו משלו אלא ספד ,ושכל התקשרות נפשית לאחת מארצות
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מנוריו בנפשו הואי).

לא כל ההלכות ,כמובן ,שוות ולא ערך חיוני אחד לכלן .יש הלכה עקרה

*אץ לה אלא קרן; ויש שעושה פירות ופידי־סירות .יש דומה לכלי ריקן מוחלט,

׳שמהפנה לקרךזוית עד שתניע שעתו; ויש דומה לכלי שעשוי להתרוקן ולהתמלאות.

כל פעם תובן חדש בלי הפסק בינתים .יש נם הלכות שהן כארונות למתים הנוטים,

׳ילין .יאמד בלשון המסורת :״חקים• .כלומר ,דברים נעלמי־טעם וםתומי־כונה .פרקי

*נרים של דברי מיתום ואנדה עתיקים כאד נננזו בהם נניזה עולמית ודשומיהם.

ימובנים עדץ קימים ,להתמיה את הבריות ולנרות יצרם של דורשי רשומות מני•

?* Xבעל־הנםש אמנם ינהנ כבוד נם באלה .מ^ש אפל נקוב בהרים מקצ־ עלינו

• 1״םעתי ט״אחד-העם׳.
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ח .ג .ביאליק.

פעמיש דרך כמה פרסאות ומביאנו פתאם אל תחת שמים הרשים ,ושריד עתיק סתום

ואפל ,כשאנו חודרים לתוכו ו״מדובבים שפתיו״ ,יש שהוא מעתיקנו פתאם ,בקפיצת

הדרך ,אל מעבר לאלף דור .כך הבנד של העברי ,למשל ,במצוותיו התלויות בו ,הרי

הוא  -כמו שהפליא לרמז על זה במקצת מדרש קדמון  -הנשמתה המלאה והחושית

של ...של מה ,כםבורים אתם?  -של אנדת קץ והבל*) .כיוצא בזה ,האסול

של בשול נדי בחלב אמו ••)  -יםוד ושורש לו כסדרי קרבנות עתיקים של חנ

השבועות בזמנו הקדמון ,בזמן שלא היה עוד ״הנ מתן תורתנו ,,אלא חנ הקציר

סתם ,ואנשי האדמה ,השמחים בקצירם ,ערכו לגד ולעשתרת -אלהי המזל

והשפע  -שלחן :זבח גדי  -סמל כרכה ופריה ורביה**•)  -מבושל בחלב

אמו .ומה נפלא הדבר ,שעד היום .ק;ם מנהנ בישראל  -מנהנ שנתחבטו בו כל דורשי

טעמים  -לאכול בשבועות סעודת הלב ,סמוכה קצת ,שלא כרניל ,לבשר ,והמהדרים

אוכלים בשר מבושל בחלב שקדים (שרע ביי) .סיורפריזים כאלה מזומנים במספר

לא מעט למטפלים בדברים הללו .אנו רואים ,עד כמה אפילו חוקים רודימנטים

כאלה מעורים הם ,בעובר בסעי אמו ,בכל הסימבוליקא המיתולונית ,האנדית וההויאית

של האומה .ואולם ביהד עש אלה הרי יש כמה הלכות נדולות שהן הן כנופי חייה

ממש של האומה בעבר ,ו.להן לא גס עד היום ולהכשרן החיוני בעתיד אץ קץ.

אם ״כלי החיים• האלה מונהים לםי שעה בקרן זוית  -אין מזה ראיה עוד על

רעיעותם .כלל נדול הוא :כל צורת היים בשעת יצירתה ,כלומר ,כשהיא עדיין

״כמהובר•-היא עצמה משמשת תוכן לרוח יוצרה; משננמרה יצירתה ויצאה לרשות

הרבים ,כלומר ״טשנתלשה•  -מיד היא יורדת לתורת בלי ושוב אץ לה סשלה

׳) אסור שעטנז ,זמר ופשתים יחד-רמז לאיכה ולפירוד (״והיה כל םוצאי יהרגבי•)

שבין השבטים רועי הבא; ,לובשי היפר ,וכין עובדי האדמה לובשי הפשתיס ,ושמוך לאסור

שןטנו — ,נדילים תעשה לך• ,המותרים בזמר ופשתים — כקכלת הזיל — שאולי אף הם
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בעניבותיהמ וקשריהמ — אותות זכרו; ,מעין אותיות כתב ,להרבה שבטים קדמונים—

אינם אלא סםנ׳ם חיצונים עשוייס בבגד ,לאות כרית שלום כין אותם השבטימ פעלי

הריב ,לאחר שנתרופפה האיכר .ביניהמ והתחילו להתקרב ונם להתערב וה בזה (*ייע׳ט

י הו ה לקין אות לבלתי הבות אותו כל מוצאו׳) .העברים הקדמונים ,שהמ בני תעריפת

שכטיפ רועי צאן — דוגמא להמ :בית אברהמ ובית יעקב—ושבטים אחוזים בארץ —פייג

יצחק—שמרו בבגדם שרידי מנהגים של שתי תקופות שונות כאחד ,והמחוקק כ״דכרים* *•ף

הוא בתכם זה כצד זה בהעלמת טעמם .אם מפני ש,:־ נשתקע בימיו וכחו החיוני פסק ,ואם

מפני שלא להבלים את הנגוד הזנימי שבי; הלאו והעשה .הטעם האמור בציצית ב*־*ה

.מאוח דת (כמדבר) הוא כל״פ טעם נוסף ,כ״זבר ליציאת מצדים* שכמועדות.

♦•)שבא שתי פעמים כ׳גני מקורותיו העתיקים ביותר—נפרשו׳ .משפטים ,ובליייות

ש:יים—כפסוק אחד עם חנ הקציר.

•••) זברו גדיי העזים בברבת יצחק ,גדי העזים של יהודה ותמר; •ויפקיר את

 .אשתו בגדי עזים* דשמשון .ושמעתי זאת מאת הסבא ר• מנדלי.

02

חלבה ואגדה.׳

כלום ,אלא כיי אדם מוצא כה מה שהוא עצמו מניח וחתר ומניח בה כל רנע שהוא

ממשמש בה .הכל בא לה מן האדם ורוח האדם ,שזוכה בה מן ההפקר .הניח

בתוכה זהב-מוצא זהב ,עפר-עסי .אץ לו מה להניח-רשות בידו להניחה ריקנית

עד שתעלה חלודה ,אבל אל יאמר איש כזה :הכלי רעוע ,השליכוהו לאשפה ,אלא

יאמר :אני עניז

היש צורך עוד .ליחד את הדבור על ההלכה־והאנדה ,על זקת־הנומלין שביניהן.י

בהוד שני נופי־-,או סננוני־  -ס ם ר ו ת ,מיוהדים ,אבל נם צריכים זה לוה?

הדברים שלמעלה ,האמורים בהלכה ואנדה מצד עצם מהותן ,בתור שני נוסי־-

או סננוני־  -ח י י ם מיוחדים ,היו מספיקים ,כמדומה ,נם לענין זה ,שהרי הספרות מה

היא ,אם לא ״חיים שבכתבי? ואולם מפני שבץ ״כעלי האנדה• בימינו ישנטיהלתת.

לםפרות .אבפונומיה•  -כלומר ,״אמנות לשמה• ,ויש שמעמידים אותה ״למעלה מן

החיים• ,כלומר ,מ הו ץ להם ,לפיכך ,בנונע לאלה ,אץ בטחון כלל ,שהדברים

שלמעלה יהי בהם כדי הוכחה .אדרבא יש מקום לבטהון מהופך :בץ שיודו במקצת

הדברים וכץ לא ,ברי הוא ,כי מי שיבוא ויאמר להם ,שההלכה הכתובה יכולה עדין

אף היא לשמש בסים לחלק חשוב מן הספרות החיה כאחותה האנדה  -יםכן בעצמו

להחשב בעיניהם כאיש שלא מעם טעם ״יוםי* מימיו ,או כליטאי הנלהב הלז ,שמזמר

בשמחת תורה -״שור שננח את הפרהי׳ .הלכה  -וםפרות ,אתמהה ? היש שני הפכים

נרולים מאלה? מי נער בימינו ולא ידע ,כי סתם ספדות אינה אלא אנדה ,אנדה

לכל משמעותיה וסעיפיה ובלי הבדל זמנים :מן הספורים ,החזיונות

והמליצות שבמקרא ועד הספרות היםה שבימינו; אבל ההלכה  -כלום טעם ודיה

יש כה ,כלום לחלוחית חיים יש בה ,כלום יוסי יש בה?

הטענות מצד בעלי האנדה כננד ההלכה אינן אמנם חדשות ביותר ,ו״כבר היו

לעולמים׳ .עוד בעלי התלמוד יודעים לםפר בענין זה כמה מעשיות ומשלים; .אלא
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שהם באו לידי מסקנא ,שההלכה היא ״עשתות של זהב• והאנדה ״פרוטות קטנות•

ובעלי האנדה שלנו סבורים ,שההלכה אינה בנדר ספרות ׳3לל ,זלא מן השם

היא .הצדקו במשפטם? הבאמת ההלכה .ההלכה כולה״ בלי חוץ ,היא כאילן סרק

לנבי ספרות?

כמדומה שנם סםק־דין קשה זה בא מתוך חלוף צורה בחומר ומקרה בעצם.

ספרי ההלכה היסודיים  -המשנה והבריתות  -כסי שיחייב טבע ענינם ו&טרתם,

צורת קובצי דינים וםפרי הוראה להם ,והיא שנרמה ,לםי הנראה ,להוציאם ססוג

הספרות כמשמעו בימינו.

12

ח .נ .כיאלייק.

ואולם כך ישפטו רק ״הרואים לעינים׳ .אלו היו אותם הספרים כוללים רק

כללי הניון ויםודות משפטיים בדרך הפשטה בלבד  -היה הדין עם הטוענים; אבל

מי לא ידע ,כי בהלכה העברית אץ כמעט מקום לטופשטות ,וכמעט כולה ציורית

ומוחשית.

שנים אוחזין בטלית ,הקדר שהכנים קדרותיו ,המניח את הכד  -והו הסננון

החדירי של ההלכה העברית .במעט כולה ,מראשה ועד סופה ,מנומרת ציורים־ציורים,

קטנים ונדולים ,של החיים העבריים הממשיים במשך אלף שנה ויותר.

האנדה ,היונקת מעולם האצילות ,עוםקת בראוי וכרצוי ,וכשאני קורא בה אני

רואה מה רעתה ,א׳ך הנתה ולמה נשאה את נפשה האומה הישראלית; ההלכה,

שניזונית מעולם העשיה ,עוםקת ב.ק;ם ובמוחזק ,והיא מראה לנו בעליל ,בציורים

קצרים אבל בולטים ,את עצם הייה של האומה ,את ממשות חייה .אני רואה מתוכה

עין בעין ,איך הלבישה האומה את רצונה ומשאות נפשה השוטפים צורות־היים

• קימות ומוצקות ,צורות של מעשים .כשאתם נכנםים למשנה  -אל נא תקמטו את

מצהכם .עברו בין הפרקים בנחת ,כמי שעובר בין חרבות ערים עתיקות; שוטו בין פסקי־

ההלכות הרצופים שם זה אצל זה כלבנים בנדבך ונראים בצמצומן כחצובי חלמיש ;

התבוננו בעין פקוהה אל כל הציורים הקטנים וקטני הקטנים ,המפוזרים שם בערבוביה

לאלפים ,ואמרו :האין אתם רואים לפניכם היי־מעשה של אומה שלמה ,שנתאבנו

לכל תניהם ופרטיהם בתוך כדי מהלכם?

איני מדבר רק על התמונות השלמות והמ&ךטות הבאות שם לפרקים ,כנון

סדר הבאת בכורים ,סדר עבודת יום הכפורים ,סדר הדין ,ודומיהן .פרקים האוריים

כאלה הרי אפיקה נמורה הם ,במובנה התאורי ,ומן הסונ המעולה .דן אני נם על

אותם הרסיםים הקטנים ,קו קו ותנ תנ ,פרורי חיים קפואים ,שמהם נצטרפו במעט

כל ששת סדרי משנה ותוםפאותיהן .האםנם כל אלה לא יצלחו לכל מלאכה
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בספרות? הבאמת פסולים הם? פסולים לחלוטין?

בקרוא איש מישראל בסדר זרעים ,למשל ,האין יש אשר יבוא עליו פתאם

מתוך הדברים רוה חיים וריח אדמה וריח עשב ,ושכח סתאם כי בבית ־המדרש הוא

יושב ובי לומר הוא,},וראה את ה״עם•-״עם הארץ-,בכל עבודתו בשרה ובננה

ובכרם ובנרן ,אותו ואת הכהן המחזר על הנרנות ,ואת העניים והנמושות המלקטים,

שנופלים או פורשים טליתם על הפאה לזכות בה ושמכים איש את רעהו במנלות

על הלקט ,ואת השדה המנומר עם החטין והוונין והירבתין השוטים והחלנלונות ,ואת

הנפן המודלה על התאנה ,ואת הורי הנמלים שבתוך הקמה ,ואת הרוח שעלעלה

את הנפנים ,ואת המלקט עשבים לחים ואת המנבב ביבש ,ואת הבוצר שעוקץ את

האשכול  -וזה הוסבך בעלים ,נפל מידו לארץ ונפרט ,ואת הכרי של חטים ^נם

22

הלכה ואנדה.

׳החמה האחת הפוטרת אותו ,ואת הצבי שנלקח בכםף מעשר ,ואת האילן שהוא

דוסד בפנים ונוטה לחוץ ,ואת עסת־הכלבים שהרועים אוכלים ממנה ,ואת הרמון

שבכר ונקשר בנמי ,ואת הנוולות שעל נבי הסלים ,ועוד ועוד כאלה וכאלה.

ובעבור האיש אל סדר מועד ונשים  -האם לא יראה עץ בעין את היי־הבית

העבריים ליל סדריהם ופרטיהם? ובבואו אל נזיקין  -האם לא יהי בעיניו ,כרואה

את השוק ואת הרחוב העבריים שקפאו פתאם יום אחד על כל משאם־ומתנם ועל

כל שאונם והמונם?

דש אשר ירניש איש כזה ,כי עוד מעט ,בעוד רנע קטן ,והנה אחד איש

סופת ,אמן נרול ,בא וננע במטה אלהים אשר בידו  -ככח הכשרון  -אל החיים

המאובנים האלה ושבו וחיו חיים שניים באחת מן היצירות הנפלאות ,רק משה ו קטן,

קורטוב ״רוח הקדש - ,,וההלכה ההפך תחת ידו ל״אפיקה•.

הלא נמצאו מי ״שראו מעשה ונזכרו הלנה /ומדוע לא יהי נם להפך :״ראו

הלכה ונזכרו מעשה־.

אמת .פעוטה היא אפיקה וו; מן היםוד הספורי אין בה כמעט כלום .כולה

האירית :רשימות זעירות של מנהני חיים דלים ,חיי יום יום הולכים בלאט; ונם הללו

אינם באים לשמם ,אלא בהבלעה ובדרך אנב; אך מח לעשות :כך היו החיים

העבריים בימים ההם וכך נשמרו בספר הלאומי היחידי של אותה התקופה הארוכה.

חיים אחרים לא היו לנו ,ואם היו לא נשאר זכרם .תקופת הנבורה והעוז ומועד

היצירה הנשנבה שבאטום התנ״כי עברו אז נם מן החיים ונם מן הםפר לבלי שוב.

הניעו ימי העמידה :ימי ״שמירת ההומות• והננה על הבנוי ועומד מכבר ,ימי עשית

משמרת ומשמרת למשמרת ,ונם ההלכה ונם האנדה של הימים ההם שתיהן טבועות

בחותם זמנן :בחותם הפסיביות; נרולות אץ לא בזו ולא בזו .שתיהן פרורים־פרורים

קטנים ,פרורי מחשבה והרנשה ופרורי עשיה .ואולם מן האמן הנמוד ,זה שאינו שואב
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,רוח הקודש• מאנודלו או מלחכה מאחורי הםנכא של שלחן זר ,אלא צולל ויונק

מעומק תהום רבה של נפש האומה ומפתרי הייה - ,מאמן כזה ,אומר אני ,לא יבצר

לעשות נם בחומר הזה נדולות .אם רק הנרולות בנפשו פנימה הן .האמן ברוך האלהים

כמה הוא צריך וייצר ? -מעט ״חומד היולי׳ כדי אהיזת הרוח .אם דל הוא החוםר-

יעשירנו משלו ,ואם מת ; -דינו ממקור חייו .האמנות הנמורה ,זו שאינה קרדום

לחפור בה ואינה עטרת נאות בראש שוטים ,שכורי אהבת עצמם והלומי תהלת

שוא.אף היא ,כמו התורה ,אינה מתקימת אלא במי שממית עצמו עליה  -כדי

להחיות .העיקר הוא היחס החיוני של האדם אל צורות החייט שלפניו .וטי

שמכריז על אחת מהן שהיא פסולה ,צריך תחלה בדיקה אם לא נפסלו חייו הוא

גאותה פנה.
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ח .ג .ביאליינן.

 -המן הסלע הזה ,סן ההלכה ,נוציא לנו מים חיים י  -ישאל ,דוד התהי ה

נהסיהה ובלי אנץן.

הן! אם מפה האלהים בידכם ואם סקור החיים בלבבכם! אלו היו לנו אמנים

נמורים ויוצרים ברוכי אלהים ,שלא נפסלו חייהם הם ,היו מדובבים נם את שפתי

הסלע הזה ,ועל ידי משהו קטן  -זה שקוראים לו כשרון  -היו הופכים את ההלכה

לאפוס לאומי .ואולם אמנינו ,נוח להם לפי שעה לנוע על כלים שאולים ולקחת

להם צורות מוכנות על ידי אחרים ולחקותם חקוי רעוע .המלאכה לא תמיד נקיה -

אבל תחת זה היא קלה .דלא להם ,שכיחה להם .ולפיכך נם באנדה  -שהם מודים

בה  -עדי ן לא נודעה כל כך נבורתם ,ועדין זו מצפה לנואל ,שיבוא להפוך אותה

לליריקה לאומית .לשירה חדשה באמת ,מה שלא עלה נם בידי הסיטנים הקדמונים

בכל עמלם  -מחוסר כשרון ומהעדר נם בהם יחס היוני אל הצורה הספרותית ההיא.

 -ובבן ,נתנה ראש ונשובה אל ...השולחךערוך ?

סי שינלה בדבי׳ פנים באלה ,סימן שלא הבין בהם כלום .המלים ״הלכה

ואנדה• תלמודיות הן ומשמען במקומן קבוע ,אבל מצד מהותן הפנימית משמען עשוי

להתרחב ולהתפשט נם על שאר כל החזיונות בני מיניהן ,בין של התקופות הקודמות

לתלסוד ובץ של המאוחרות לו .שתי צורות ססוימות הן ,שני חלופי סננונים,

שסלוים זה את זה בהיים ובספרות ,ודור דור ואנדתו ,אנדה אנדה  -והלכתה.

לא בהלכה פלונית ,כמו שלא באנדה אלמונית ,הכתוב מדבר .בעיקר הלכה

אנו עםוקים כאן ,הלכה בתור כלל נדול ,בתור צורה מוחשית ומסוימת לחיים ממשיים,

חיים שאינם פורחים באויד ותלויים ברפיון של הרנשות ומימרות נאות בלבד ,אלא

שיש להם נם נוף ודמות הנוף נאים .והלכה כזו ,אני אומר ,אינה אלא המשכה

המוכרח,, ,סיפא דקרא• של האנדה.

נדולה אנדה  -שמביאה לידי הלכה .וכל אנדה שאין עמה הלכו; אוננית
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היא ,וםופה היא עצמה בטלה ונם מבטלת כח המעשה של בעליה.

והאומר אין לי אלא אנדה  -בודקין את אנדתו שמא פרה סרק הוא .למי

הוא דומה?-למי שאומר :קוטפני את הפרחים ואי אפשי כפירות .סופו שלא יזכה

עוד אפילו לפרחים; שאם אין פרי אין נרעין ,ואם אין נרעין ,פ־ח מנין?

האנדה  -חציה מפקפקים ובאים באויר מתוך נדנוד ,כאלו שנתזו מעל יתר

מרושל בקשת; ההלכה  -הציה נאמנים וקושטים על קו הישר כאיתנם ובלי דע,

כסוקעים מתוך קשת מתוחה .זו נותנת אויר לנשימה ,וזו לרנל עמידה ,קרקע עולם.

זו סכניםה את היםוד הנוזל והשוטה ,וזו  -את היםוד המהוה ומקים .אומה שאינזד
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הלכה ואנדיז.

למודה להיות תובטת הלכה לאנדד ,מוםרת עצמה לתעתועי עולם ומסבנת בעצמה

לשכוה את הדרך הישרה והיהירה שבין הרצון אל המעשה ומבין השאיפה אל

ההנשמה.

הלבה רצופה לאנדה ,טךדו - ,תעודת בריאות ושטר בונרות היא לאומה; וכל

מקום שאתה מוצא אנדה ארמלית .בידוע שנתרופפו כח המעשה וכלי המעשה של

בעליה ,והם צריכים רפואה .ביתוד ישימו זאת אל לבם אלה המקדימים בסימני

הלאומיות צורה לתוכן.

הטא חטאו כמה דורות וכתות בישראל לאנדה ,שהפסיקו בינם ובינה את

הקשר החיוני .המוני התמימים שבהם תפסו דבריה כפשוטם וראוה כראות עיקרי

אסתה ,והמוני המתחכמים תפסו אף הם דבריה כפשוטם וחשבוה כהבלי שוא .אלת

ואלה נםי דעת וטעם היו ,על כן טחו עיניהם מראות את המאור השירי ואת ה״אמת

משל• שבה .הם חדלו להבין את לשונה.

עתה זכינו לדור שכולו אנדה .אנדה בספרות ואנדה בחיים .כל העולמ כולר

אינו אלא אנדה באנדה .להלכה בכל משמעותיה אין סימן וזכר.

כמה שיכפרו בדבר אלה שאין הכרה זו נעימה להם ,האמת לא תזוז ממקומה:

ספרותנו החדשה ברובה הנדול *ותה לה ,בקבצן הלז ,דירת קבע במדור התחתון

ביותר של המחשבה וההרנשה התרבותית .ננעלו עליה כל חמשים שערי הבינה

ולא נשאר לה אלא טשטש קטן של ,.יופי׳ מסופק - ,האנדה של זמננו -

(ה״מאמריות״ העתונאית ,האנודלית ,אינה באה בחשבון) .מעט ספורים ומעט שירים-

היא כל הלקט שבתרמילה .שום השפעה משאר מעינות הדש חעליונים אין .פסקה

הלכה מישראל .והרע מכל ,שא־ן נם גטיה נכרת בה  -בספרות החדשה  -להתרומם

ולעלות מ״כור שאון• זה ,מבור דלותה .אדרבה ,הן המקום על יוצריה .ומשרבו

ביניהם המוניים ועמי־ארץ ,עוד נכרת מצדם בעין השתדלות מכונת להשריש בלב
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ההמון את ההכרה ,שאין ״ספרותי ואין .יצירה• אלא וו היפה בלבד ,וכל מה שמחק

לה פסול .נער שוטה ,אשר יצר ,במהילה ,עשרים חרוזים ,או שתי נובילות ,יצירתו

•צירה ,ו״מורה נבוכי הזמך ,למשל  -הספר האחד יליד המחשבה העליונה בזמן

החדש  -איננו בנדר יצירה כלל.

ושוב אני מדניש :איני בא להכריע לא בהלכה ולא באנדה ולומר :זו נא1ז

וזו אינה נאה .בונתי לאנדה והלכה סתם ,בתור צורות תאומות של הספרות והחיים.

ואני שואל :מה יהא סופה של אנדה שאין הלכה שלה בצדה ,סמוך לה?

את הסוה בספרות  -אם זהו הסוף  -אנו רואים .ריקה היא כמצולה שאין

בה דנים .מי שרוצה באמת ובתמים ללמוד איזה דבר-עדיין נם עתה ,לאהד מאה

וחסשים שנה לקיומה ,עליו לצאת ל״שדה אחרי .ויש להוש ,שנם מעט האנדה
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ח .נ .כיאליק.

שבה  -היופי  -תהא הולכת ומתנונית ,מאץ השפעה באה לה מזמן לזמן ממקורות

הרוח העליונים .עיקר זכות הקיום של הספרות היפה הלא היא סוף סוף רק בזה ,שהיא

קובעת ,באמצעים המיוחדים לה ,קשר קים בין הרבים המושפעים ובין היחידים

המשפיעים .״שירה לשמה• ,״כמו שתשיר הצפוד ,,נאה היא  -בשעות ההפסקה -

לאלה העמלים בזעת אפים .לפני השירה ולאחריה ,בהקמת ספרות כבירה לכל ענפי

התרבות האנושית - ,ספרות יוצרת חיים ובונה חיים .להם נאה לזמר .אבל שירה

מתוך שעמום ובטלה ,מה צורך בה?

כך חיא בספרות .ובחיים?

הנה הולך ונדל דור באויר שכלו מימרות ופזמונים ועל מיני דברים שכולם

׳הבל פה ורוח שפתים .הולכת ונבראת מין יהדות של רשות .קוראים בשם לאומיות,

תחיה ,ספרות ,יצירה ,חנוך עברי ,מחשבה עברית ,עבודה עברית  -וכל הדברים

הללו תלויים בשערה של איזה חבה :חבת ארץ ,חבת שפה ,חבת ספרות - .מה

מחירה של חבה אוירית ?

חבה?  -אבל החובה היכן? ומאץ תבוא? ומהיכן תינק? המן האנדה?־

והיא בטבעה אינה אלא רשות ,הן ולאו ורפה בידה.

יהדות שכולה אנדה דומה לברזל שהכניםוהו לאור ולא הכניםוהו לצונן.

שאיפה שבלב ,רצון טוב ,התעוררות הרוח ,חבה פנימית  -כל הדברים הללו יפים

ומועילים כשיש בסופם עשיד ,.עשיה קשה כברול ,חובה אכזרית.

לבנות אתם אומרים-״כרתו אמנה וכתבו ועל ׳החתום שרינו לויינו וכהנינו)* ...

והעמידו עליכם מצוות!• ••)-הלא כן החלו לבנות נם אבותיכם.

החזיונות הנשנכים של ישעיה השני העירו את חלבבות ,ואולם כשהניעה

שעת הבנין ,היו שני הנביאים שבץ הבונים  -הני וזכריה  -האחרונים לנבואה

והראשונים להלכה ,ואלה שלאחריהם  -עזרא וםיעתו  -לא היו אלא בעלי

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

הלכה בלבד.

באו והעמידו עלינו מצוות!

יתן לנו דפוםים •לצקת בהם את רצוננו הננר והרופס למטבעות מוצקות וקימות.

צמאים אנו לנופי מעשיב .תנו לנו הרנל עשיה מרובה מאמירה בחיים והרנל

הלכה מרובה םאנדה בספרות.

אנו כופפים את צוארנו :איה עול הברזל? מדוע לא תבוא היד החזקה

והזרוע הנטויה?

•) נחטיה י ,א׳; ••) *ם* ,פ ,לינ.
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־דוד פרישמאן.

עלים.

.1

היה הפתו סל האדץ .רוח לא־רוח נעכה,

*ד ?:-י * -דיי י ־ יי ? * X

וכבד ההנעא ועצל בשמי העופרת העוף,

ועריה עמדה התרזה ואבלה בנערה נעלבה,

 :*:ד ?  - * :י  * :־*י ״ ־* *-:-: 1יי * * י

לעץ התלד!ש עפ אבן :בא סוף ,בא סוף ,בא סוף.

נשבח לא־נשבה הרוח .ורעשים עלים ונושרים,

* • ? *- ? *:,וד•• ד• •: :

ןקן^ש זעומה פךקת באין אונים ריןי אסד ל!י׳

ועביס עצלים זחליס ומטפטפים אט וחושרים

1:׳ יי • :״  ••5:־ • : :

חערות ?טפים ןנעים - .היה על הארץ חפתו...

הדפן! מה אתה מחקה י הן הפתו האמת• בלבבי;

*־־׳- ? ?Iד  ,ז־יו * ״  * %ד:־״• ׳ ו ?י י

כחדרי הדריו השיממימ ישוד ויהלך הפתו.

 : - :״ !־? * ־  * ? • .־ ״ I־ ? :

ואתה הצצת אל־תוכי ונ;בת ממני את־פתוי

 :־ ו  ? V ~ — -׳ ?:ו? י . V1 V־ • 7

ועעית לך כמתמתו וחקיתו בחיץ  -ולשיא•

בי רמיה עעית המלאכה ז-מה אתה יודע,חמחקה,

• :י* * י * -•- * - , * * 1 -׳- :-יו י
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מה־פתו ומה ראשית הפוף באדפ החי ומה־כאכ י

 ** . | - • -* * :י? •• ; -

ומה־זאת נשמה ״יתומה עת.קיצה הנך^ח תבכה,

ומה־זה עלים נושרים בלב ,בלב ,בלב ז

72

דיד פיישמאן.

.II

פךד!י זהב  -סל הארץ

דם מוטלים עתה פזורים

ומובםים ,סלים סלים,

סלה פה וסלה עזמה״

־? יי  IXד ?*

ופןמוני חם!  -ה?נור

משלך צרוד אל־תוך פנה.

סל־האךץ מתגוללים

קרועים תוי המננינות.

נם המנון ?צמו #י5ב

דך ןחלש אל־פאת מטה,

נים ותיר ויגע הרהורים -

עוד רק מעט ושכב ארצה.

ואת חפצתי — איכה אדסי

אני;דעתי רק האחת:

נם סוד אהךי יחיו חץם,

לחיה הכל כא$ר היה•

:ל:,ח #מש א*ר :זרח,

:היה  £$$אשר #:קס,

ובסלית קיר;הבאה

:היה הולם — איש כמוני.

ונם לןה עוד:קיו פךהים,
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ונם לזה תהיינה זמירות;

ו י ־ד♦ • • : !V :

ונם חי^ז עם־פךח־ו:ד!דו

וסם זמירותיו יבול ,יבול.

32

ועולם ידדה שרץ׳ ז0וי

סלי־אךבע עם ריקותו

הנוראה ובהלאתו.

—?ו*! ??

שדץ ו#ךץ  -וכן סד־גצה.

פלנל חור ,הןך ,ח!ר,

$ה־קזבעתיו עד לנעל!

היה ,ההל ואהר ההל —

???—-:

ך!ליפות עולם יבלי הליפה.

פלנל נצה ,ובנלנל

יתדות ווי ההערים — .

אך אני פה ,וו תקוס׳

מה אןי פהי םי אןי פה י

.111

כן!ךאתי לאליהי ולא ןןה -

אך לאלהים ןןהךים לא א$ן.

מעבהי פךכילי ענבים,

אם בוקר ,לי היה הג^ן.

ואם  ££$לי ז1מד ©האיר,

אז;ךז#ך נא לי נם ,ירה,

ןיהי נא דק לללה ??ביב

ללא ןיק וללא ל?ב זורלן!

92
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דוד פרישםאן.

.VI

אבי הע!$ש .אמי הלילה.

אך אבי ממני כח ךהוק׳

ןךם הוא וגא הוא ו$בע.יתרת אודה -

ומהלך דק הלך ושהיק.

ללק כל־א^ר.לאןר בלבי,

נ־ןציר יום האהד !חילי -

י כל־עניי הלהט ,כל־מדוי האפל -־

אותו לי א!7עיך ללילי,

ה1י לילי־אמי! הנה הדךייי אללך׳

זלך ומסןה כלי,

מפור ?בעתה !רעדת:

אמ9יןי את ,אמי־לילי,

אל־תוך ?0זכתך ה^ןמקה!

ייהציני א? <$ל־הי.קך׳ ל?תיני את אל־בךכך.

אןהד נא סליך ואת.ק§ל בך כלי

!אתאמץ בך כלי.

ורעד ה?#ך הרך על־נוי הגלאה

והקלידה את־ראקז* הבוער ךממיזך ה^חורה..

6ה? ,תוך דהמתןל/הנני לן״בןת,

ילד הנני בהדר אמו,

א#ר לא א?ואל דבר

ןרק ?י תתניןי
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ואב?ה אל תוכך כל־ענותי הלה מת

*$ר רןפאה בי בןן^ך היום,

03

עיים.

אתמודד .על ;ךכיך ואספר ל״ך

ך!זון:תמות חיות,

ואשר אבי לה דחוק

ורם וגא וטובע בעתרת אורו,

ולנמ־י לי גלזשב.

הוי אמי.׳ אל־הךממה הזאת אשליך

את־ענותי האלהת.

את־םוךי,

וך;.ח 3ם הוא ללד<1צ .עם־הלח^ים

הלחיים 2ה תמיד ושטים...

ובביר -

אז^היה 5מו ?זמשי־אבי:

?א ומחריש ונכדי ללל,

סנוי־ ימםנך,

וחותם האשד על־פי -

וןוהלך רק הלך ף^חק.

?חולמים #טים פםים אדמדמים ורעדו

כפ^ת• ?זמי המערב. ,וחבל כמו;;ע;

ועבים צחורים נבטים ,כר!ט?ים £זנולת,

.אל־תוך חיום החור׳ יום דומם ו;וע.

מךהיק בא צליל פעמון .על־הך^א אד שטוח

ומקשיב :צךצר נסתר מ.ז.מר ממעמקים

*ות־עיר ך,א$ר הגדול׳ ?#בר מלב שכוד!,
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ועיני חךרח *עמק לתבלת #מי מרחקים.

13

דוד •ייי:וםאן.

פתאם ואתי תתל,ן* מחשבה מה־נפלאה,

ומתוקה ה.יא ?תל,יה ודומם ?טו {חמה,

וכמו נאלת עולם ירדה עייי ובאה:

.י •י\״ ? *:י * -־וי*

זדיתי כעיני פי;אם לא נוף כי־אם ?ש$ה;

נשמה :גרופה כלי ,מטה-ה ומזקקה,

ושט אני ומרחף בשמים זו הטהורים

ויחיו סם הזבים בלי־נבול ובלי־מוסקה׳

:־ •? :י* ד ו•״ :׳ ייו

ולזהור ומטהר ןצרוף מדר,ועד דר־ דרים.

.IV

עלה ככבי ויר-

אני לא ידעתי!

:־ • * — :י

רמז לי ,רמז ויקרא -

*^ ־ * ^ ־•IIד

אני לא שמעיד

]ותי ׳

לדפק הא§זר.על־ךלתי-

׳לא נ?גף1י,לאזעתי!

״אי לך שם׳ חולם ,הן ר*9תחי-

לא זתחי׳לאנעתי!

ובקומי . -והיה כבר רכבו
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רחוק כדי פךסח•

רק עוד ?2ף שוטו ראיתי

לנגה החךסה.

ובחול כל־היום אז ר^תי

* •~ - * -

במקהי אופנו -

והוא יו#ב ולוענ מךחוק

דו$ם.על־כנו.

23

עלים.

.IIV

לא אנכי חלמתי החלום -

* ד ?  : -י * ו-

אני רק בפןעתי חפתרון;

אני רק .3ק?לתי ,ךר?זתיג

״מח היח״. ,מה־תבלית. ,מה־יתרוך.

לא אנכי חלמתי דחלום -

*־ ? ־ ו •  -ד

היה לו אחר וחלמו;

*?  -י• -יי ?

דןלם לו עולם כח נפלא,

יסוד בו המוקיע  -וסתמו.

הלם לו ע^ש ולילה׳

חלם ל1י חיים ומות,

ושמ:ם ואךץ ואךם

ולב לו -ובו.ניא עלמות.

ואותי גס אותי רק חלם ־־

מין חךטם בין חב&י חרטמים;

!!וקלים מין לב לי ב^ךב,

ובלב לי מין אורים ותמים.

ואןי פח כל־;מי רק אךרש,

רק אשאל את־תמי ואת־אורי:

מה־פ^ר חלומו ?זל ך׳ שם י
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וחיי מה המה רטורי ז

.IIIV

הנ$ךח ,ןןה עלף אנכי ז ?^ר סרים

*מדינות אין מספר עברתי,

ואסלל עד־ךכא לריק ה^ה עתה

אליך ,אלןך פח סךתי.

33

דוד פרישםאן.

מה־טתוק האור £ה בחךרןי הר!טן׳

מה־נפלאה הדממה שיצר!

• ~ ?*:- ? :י*-

הדמשות מצהירות,הצללים מיקדים,

ושורק בתנור ה?גךצר.

על־גבי השלהן רמפה מה־צחורה׳

מה-רק בחלון המציץ;

ועגנולבן3רךרקואדוך*קגה•

לפרח בו שלו;,יציץ.

אשב וא3ט אללך £קצה -

מח־י*פהז1ז?!י3ךו;דולה!

הצללים מךפןךים,השמשות מצהירות׳

על־חיי־ןןי הדתול זה עלה.

סיפתי .ונפשי בה ריקה .כה דלה,

ובמו רק $ל־מ־ היא קב^ת -

הנ^ךה! ל** אךזפץ שום דבר ,דק הירי

החתול שבח:קך ל^ת!

.XI

עלה קול בלילה כאישון אפלה זןמקה

מךהךממה -

אי איפה שם ,ולא אדע ,אי איפה ^ם בוכיה

איזה .נשמה.

אקשיב .ל*מחקהוא.ול*.קךבי :מךהלילה
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אץה קול בך^ה —

ואי איפה שם ,ול* אדע ,אי איפה שם בוכידד

* •• ••:י* :י -י• * זד

איזה נשמה.

ר??

43

עליים.

ופתאם לאלו נסקה״ האלו זב עד־תם כל־דמה

שתכןח ח$שמה.

נפל כוכב משמ;ם  -ושבה פו1אם הבתך!לה״

להיתה הדממה.

תעים פאויר .ושרים חוטי עזלהי י)י.ץ

לבנים ןךלןים:

קרע ,נשמה אחרונים של־יןלץ תם לנוע —

ונם הם נמפךם.

תעה אני והולך .איזה שמש שומם

במרום להט.

מן ה?פר בתוך הכה!עה מתמר כןיטור לכן,

לנךף ולהט.

הוי אלי אלי! ולי הן היה !2לץ

והיתה נשמה -

:V־ ? ? : V :

וקרעים ,אחד אחד .אל־האףר הו^אחדה,

מעט פח ,מעט שמה.

 : - :־ * ־י

*

ועתה חמה תעים ,ואיה לא ידעתי,

חוטים חיטים ך5ןים —

ויד מי וזרןכאט ליי ימי מקויךם.יכיר י-

ונס חם ?©פןים.
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אודיסוז.

53־

ימ .גליקםון.

מזרח ומערב.

א.

מה בין מזרה למערב? מהו ההבדל היםודי בעצם מהותם של שני העולמות,

הרחוקים כל־כך זה מזה והמוזרים כל־כך זה לזה? מיום שעמד האדם החדש על

ידעתו והתחיל מבקש תוכן ומובן לעולמו ,עולם־חוץ ועולם־סנים ,הריהו מתחבט

בפרובלימה זו .רואה הוא את האנושות המאוחדת בצער אחד ובבקשת־נאולה אחת,

בצער הקרעים ו־ננודים ובבקשת הסינתיזה הנואלת ,והנה היא נפלנת ונפרדת בצער

זה עצמו ובבקשת־נאולה זו עצמה .רואה הוא והנה שני עולמות לפניו ,שתי מדות

של אמת ובקשת־אמת ,שני ״סדרים• של חיים ויחוסי־היים ,והוא משתדל לעמוד

על טיבו ,מקורו ועצם מהותו של הבדל זה .ה נ ל ,שהורה ראשונה את תורת

השאיפה העולמית לאחדות של סינתיזה ,רואה בהבדל־מהות זה מנמה עיקרית של

״תולדות־הדוח׳ .ומימות הנל ועד עכשיו לא פסקו מפרשי הרוח והתרבות מלטפל

בהבדל זה״ בנלוייו ובמנמותיו .ולא לשם דעת ותיאוריה בלבד .בזמננו הניעו הדברים

לידי כך ,שדבים מבני־העליה שבמערב ,שנפשם עיפה לננודיה ולקרעיה של

תרבותם ,התחילו נושאים עין מתוך כמיהה והשתוממות אל המזרח ומתנענעים אל

האחדות הנמלה ,אחדות־תרבות ,שלו .די לעבור על אהד הקמלונים של הוצאת

אננינם דידריבם נענה ,כדי לראות נטה נדולה השאיפה בלב אנשי־הרוח שבדור

להדור לתוך אותו עולם ,נדל־ההידות ורב־הרזים ,ולעמוד על אפיו ומהותו.

וכך נעשתה שאלת־המזרח במובן התרבות אחת משאלות־הזמן ,וככל דבי•

*ממודה נתנלנלה סוה־םוף -,אם־כי באחור זמן ,כנהונ  -לרוםיה .נוצרה ספרות

שלטה  -כמובן ,בהסכם לאמת־המדה של ארץ זו  -המוקדשת לאותה פרובלימה,

כלומר נכתבו ונתפרסמו כמה מאטדים בנידון זה .עכשיו נטפל לפרובליטה זו נם

מקסים נורקי ודרשה סמובים לשאלות־חייו והתפתחותו התרבותית של עמו.
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במאמרו ״שתי נשמות• (,ליעטאסים• ,דיקאבר  )5191משתדל נורקי לא רק לעטור

׳על ההבדל המהותי שבין שני העולמות הללו ,אלא הוא נם מעריך אותם מצד

פעולתם והשפעתם על כחות־היצירה של האומה והיחיד.

63

מזרח ומערב.

ונורקי הוא סמעריציו הנלהבים של ,המערבי .הלה הוא בעיניו נושא הרצון

היוצר והמסעל ההי .ה״מערבי׳ אדון הוא לעצמו ולנורלו ,שליט הוא בעולמו ,אינו

נכנע בפני ״הנורל• העור ואינו מקבל עליו את מרותו מתוך הכנעה ורשיוךידים ,אלא

הוא בונה לו את עולמו מתוך חירות של יצירה ,כובש את הטבע לצרכיו .מרבה

את רכושו החמרי והרוחני מיום ליום ,מתעלה ומשתכלל ונהנה מעולמו הנאת יוצר

מיצירו ,מה שאין כן ה״מזרח׳ .הלה עבד הוא בכל מהותו ,עבד שאין לו תקנה,

עבד לאלהיו ,לנורלו ,לאיתני הטבע ולנחות הרוחניים שבעולם .נכנע הוא ומשועבד

מתוך טסטומ־הרנש ושפלות־הרוח לאלהים אדירים ,שאין להרהר אחריהם ,ל״נורל•

תקיף ,שאץ מנום ומפלט ממנו ,והוא שקוע כולו בתרדמת הזיה ודמיון ,המשעבדים

רצונו של אדם ומפקירים אותו לרשלנות וחשלון ורפיוךידים .המערבי שופך את

שלטונו ,שלטון השכל והרצון ,על העולם ,המזרחי כפות ונתון ברשותו של הדמיון

והרנש ההולני .במערב  -חופש־המחשבה וחירות מוםרית ,במזרח  -רנשנות לקויה

ועכורה ,הזיות ,אמונות תפלות ,קנאות דתית ועריצות שאינה יודעת נבול .קצורו של

דבר :המערב הוא עודם של יצירה ,עולם של תעודה ועתיד ,של נידול

והתפתחות ,והמזרה-עולם של רומנטיקה וריאקציה ,עולם שוקע ונוע מתוך שפלות־

דוח ורסיוךידים .היוצא מזה ,שאומה הבוחרת בחיים חייבת להרבק במערב

וללכת בדרכיו.

אלה הם עיקרי רעיונותיו של מאמר זה .כל השאר  -הציטאטות והראיות

המרוכות מדברי סופרים וחכמים של עמים שונים חםנים שונים ,מלאא־םי הכינאי

הקדמון עד רוזאנוב הרוםי ,הקשר ,שחמחבר ,הנאמן ל״השקסה המעמדית׳ ,מוצא

על־דרך הפלפול בין כורזיואזיה ומזרח מצד אהד ובין דימוקרטיה ומערב מצד שני-

אינם מנוף הענין.

הצדק נורקי במשפטו והערכתו?
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לעמו ולשעתו ודאי שצדק .יש בדבריו אמת פסיכולונית ,כלומר הכרח

פסיכולוני לאומרם ולםביבתו .אי־אפשר לו לנורקי שלא יכריע את הסכםוך שבין

מזרח ומערב לטובתו של המערב .האמת ה״מערבית•  -אמת חדשה היא בארץ זו

והיא טעונה עדיין מלחמה וזקוקה ללוחמים .צריכה היא לחלהם מלחמת כבוש

תקיפה וזקוקה למעייצים נלהבים ,שיקנאו לה ויחזרו עליה מאה פעמים ואחת ,עד

שתיןלט בלבבות ותעשה כח יוצר ומפרה בחיי הצבור .האמת הפשוטה ,שהאדם

אדון הוא לעצמו ולנורלו ,שהוא עשוי להכניע את הטבע ולמשול בכחותיו והוא

אחראי על מעשיו וטעמר ו התרבותי ואץ לו רשות להפטר מן המפעל ומן האחריות ^

המוםרית בשל איזה ״נורל• עור  -אמת זו יש לה עדיין בארץ זו של האובלומובים

סן החדוש המבריק והמרעיש של אמת ר י בו ל וציו ני ת ,של אמת מאותן
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האמתות הנדולות; העומדות לאנושות בשעת־ברכה וכובשות לה דרכים הדשות.

־שכורי התלהבות של נעורים עומדים נורקי וחבריו בפני התרבות של המפעל

וכשרוךהמעשה והם מספרים את נדולותיה ונפלאותיה בהנזמה של מסציא ומנלה,

שאין לו בעולמו אלא אותה .התנלות״ שלו ,העתידה לדעתו להביא נאולה להמץ

האנושי .אץ תימה .אם בארץ זו ,שהרשלנות והחשלון הפראיים הביאו אלתה עד

משבר והעמידו בסכנה את העתיד הלאומי ,עומדים אנשי־הלב והרוח ומתפללים

לת־בותה התקיפה והמוצקה של אי־ופה המאושרה .במדינה ,שחוםר מסלות־ברזל

המיט עליה שואה בשעת חירום והוםיף חזוק מרובה להאויב  -מן המוכרח היה,

שקניני התרבות האירופית ,״נצחונותיהפ׳ המרובים והמזהירים של המדע והטכניקה

י?עשו אידיאל נשנב ,שאומה צריכה לחנור כל כחותיה ,כדי להניע אליו .ונושאי־דנלו

של אידיאל זה ,המתנבאים אליו באותה ההתלהבות וה״דביקות• המיוחדת לכל

״אמונה הדשה־ ,עינם סמויה מלראות את לקוייו הפנימיים הנדולים של ה״אידיאל״

ואין הם מ־נישים אפילו במשבר הנדול ,שבא עליו דוקא עכשיו בעטים של

לקויים אלו.

במקומות שאין צורך עוד ב״נביאים• ומהפכים ,כדי להוכיח לבני־אדם ,שיש

׳יתרון למםלת־הברזל על מרכבת־הפוםטה העתיקה ושטובה חריצות הריזות מעצלות

ורפיוךידים  -כבר עמדו בני־אדם על לקוייה וםניסותיה הנרולים של אותה התרבות

האירופית המבורכת ,שנראית לנורקי וחבריו כאידיאל נשנב ,בחינת כוכב נוצץ

־מרחוק .ב״תולדות־הרוה• ננלתה זה כבר .אנטיתיזה• חדשה .האנושות הניעה שוב

עד סדשת־דרכים .יחידי־הסנולה ,שלבם חץ־נענועים לעליה וליצירה ,עומדים

׳ומתפללים מתוך תהום של קרעים וננודים לסינתיזה חדשה .שתשיב להאדם את

חירותו־אהדותו .ונדול מאד צערה של התקופה ונרולה המבוכה ונדולים הננודים.

התרבות האירופית ,שבשעתה שמשה סינתיזה נואלת מחשכת־תהומותיהם של ימי־
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הכינים ,אינה ממלאה עוד את הנפש .רואה האדם החדש ,התוהה על נפשו ועל

עולמו ,והנה הוא נאחז בסבך של אלפי מטרות ומעשים וידיעות והסברות והשלמות,

זתכלית אחת ומובן אחד אינו מוצא לחייו .רואה הוא והנה נם המדע ,שבשעתו

שחרר אותו מעולן של אמונות תפלות והזיות מדכאות ,לא השיב לו את עטרת־

נדולתו ,את חירותו המוסרית ולא עוד אלא שהוא עצמו נעשה לו שליט

עריץ ,הכופת רוחו ורצונו ומוםר אותם לרשותה של חוקיות סמויה ,שאץ לפניה לא

חירות ולא יצירה .רואה הוא ,שכל אלפי הכבושים והנצחו:ות והקנינים של התרבות

החדשה אינם עומדים לו לשכך את תביעות הלב ,הכמה לאחדות ,ולא עוד

אלא שהם מוציאים אותו מעולמו האחד והמיוחד .רואה הוא את כל זה  -והוא

בועט בטובתה של תרכות משעבדת ונושא עין לאידיאל חדש.
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פורח ומערב.

זזהי ה.אנטיתיזה• הנדולה ,שלעץ הודרת נתנלתה עוד לפני עשרות שנים.

ואולם עדיין היו מעטים אז המורדים והמתפרצים  -מבשרי־העתיד הם תמיד

המועטים ,וכננדם עומדים ה מ רו כ י ם ,נתיני־ההוה ועובדי־העובדות ,-והקהל הנדול

לא הרניש בהם ,או עפר אהריהם בעסר ,ידרכו ,ו״מליציה• המושבעים של התרבות

האירופית היו יכולים לעשות את שלהם :לםפר בשבתה ובנדלה של אותה תרבות

ולקשור כתרים ,כאותו תלמיד טפש של סאוסט ,להאנושות ״על החיל הרב שעשתה•.

והנה בא המשכר הנדול והוברר נם למרובים מה שברור היה מתחלה רק

למועטים .הסערה הנדולה היתה בבנץ־תפאיחה של התרבות האירופית לזעזע את

יםודותיו .נחשול של דם ואש עמד על האנושות הנאיונה להטביע אותה ואת

רכושה ,שהתימרה בו כל הימים .אם לא ח היה בקרע הנדול ובכליון הנפש שבלב

יהידי־הסנולה ,הרי באה לשוךהאש ,ה״נומעת בצמא חלל־עולם• ,והיא שולחת את

״דברה• נם ללב החרשים והעורים .למראה ה״חורבך נפקחו העינים וראו ,שאץ הלה

חרם אלא צורות־היים הרוסות ואינו מחריב אלא תרבות חרבה .שהרי מה־כחה

־של תרבות זו ,אם לא עמדה להאנושות לתנין עליה בפני ״התפראות• מוםרית

נסורה? היכן נדולתה ,היכן תפארתה ,נאו ן היצירה והחירות המוםרית שלה? מה

יתרון לו לאדם בשלטונו ,שהוא שליט בטבע ובכחותיו ,אם משתמש הוא בו כח

להביא הריםה וכליה על חברו ועל רכושו ועל ערכיו?

וםימן רע ודא לאדם ,אם הוא בא וחוזר עכשיו על טזמונותיו העלובים

?יל אותו וואננר של ניחה ומספר בשבחה ובנדולתה של התרבות האירופית .תרבות

־זו באה עד משבר ,ודומה שכבר נשברה ונתפוצצה לרסיםים ,והלה עושה מעשה

•תינוק ,הקופץ על שברי כלי זכוכית ומזין את עיניו בקרניהם המטמאות...

ב.

מה פירושו של משבר זה? היכן הוא המוצא מן המבוכה הנדולה? כלופ
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עזרה נזירה כליה נמורה על התרבות האירופית עם כל קניניה ,כבושיה ונצחונותיה?

כלום עתיד העולם לחזור ל״כאום• המזרחי שקדם ל״יצירה• ,לשלטון הדמיון והדנש

החולני ,נתלתו של המזרח לדעת נורקי וחבריו? וישובו של עולם וכבושו מה תהא

עליהם? ומדת־חחירות שבנשמתו של אדם ,כלום נם היא עתירה להעשות קרבן

לה״יל• העריץ ולהסתמיות הערפלית והאטומה של המזרח?

מי שמפרש כך את המשבר הנדול ,שהאנושות נתונה בו בשעה זו ,אינו

אלא טועה והוא מעיד על עצמו ,שלא הבץ את .אותות־הזסך ,כשם שלא הבינום

..נביאיה• הנלהבים של תרבות־אירופה ,שאינם פוםקים עד עתה מלשיר לה שידות
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ותשבחות .ולא עוד אלא שעצם הפרובלימה של מלהמת־הרוח העולמית של האדם

אינה מחוורת לו והוא מנלה בה פנים שלא כהלכה .אותה פרובלימה אינה זו

(ביתר דיוק :אינה ר ק זו> של הכרת־דעת ואקטיביות ,הריצות וכשרוךהמעשה ,כבוש

הטבע וישובו של עולם מצד אחד ,דמיוניות ורנשנות לקויה ,הכנעה ושעבוד אל

כחות־חוץ ,פסיביות ורסיוךידים מצד אחר .ולפיכך אי־אפשר לכלל את הננודים

האנושיים הנדולים ,התובעים את תקונם ,וליתן להם סימן מובהק וקצר :״מזרח

ומערבי .ונדולה מזו :אפילו לנבי פרובלימה מ ו נ ב ל ת ז ו אץ ״סימני־הקצור•

הללו מבררים כלום ,אלא ,אדרבה ,הם מערבבים את המושנים ואת התחומים .לא

הרי המזרח של בודדה כהרי המזרח של צורואםתר ,ולא זה חה כהרי המורח של

היהדות .ולנבי תורת־המםעל ,כלומר לנבי חובת־המעשה ,הירות־הרצון והאחריות

המוםרית ,יפה כחה של תורת־ישראל אפילו מתרבות־יון  -טפוסה הקדמון של

תרבות־אירופה ,-שכן זו יודעת נם את השעבוד לה״נורל• העור ,שאין מנום ומפלט

ממנו ,והנאולה מן ההמריות הנםה ,מן ה״רבוי׳ והחיצוניות אינה לה נאולת־ספעל

(הטוב> אלא נאולת־ה ס ח כ ל ו ת (היופי).

אותה פרובלימה ,שבה מתחבט הרוה האנושי מימות־עולם ,היא זו של

אחדות ושניות ,של חירות ושעבוד .מתוך תהום הקרעים והננורים ,מתוך

נטל ה״רכוי ,וההיצוניות נלחס האדם על נאולתו ,נאולת־אחדות ,מבקש תכלית אחת

ומובן אחד לחייו ,ואחדות זו אין רוהו של אדם נוחה הימנה ,אלא אם היא אחדות

של חירות ויצירה .אץ האדם רוצה לזכות במתנה מן החוץ ,אין הוא יכול לקבל

את העולם ,שניתן לו כמו שהוא ,שלא מדעהו ומרצונו ,מוכן ועומד לפניו על

עצמותו ולבושיו ,על תוכו וקלפתו ,כמינרב׳ה בעלותה מראשו של יופיטר .מתנה

כזו שעבוד וכפיה היא לאדם; היא מקדמת לו את הבריאה והמליכה אותה

עליו•) .והאדם רוצה בחירות ,רוצה הוא לכבוש את עולמדאהדותו מתוך חירות
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של יצירה; רוצה הוא להעשות שותף בבעשי־בראשית ,לצור צורות לעולמו משלו.

תהו סוד המוסר (במובנו המקיף ,במובן שלטוךהרצון) והאמנות .הטוב והיופי

הם שני מיני נאולה משעבודו של עולם־חוץ ,של המריות וחיצוניות .נאולה זו -

נאולת־יצירה היא .וקשים ונדולים חבליה ופרכוםיה של יצירה זו ,והם ׳הם עיקר

תולדות־האדם ותרבותו .התרבות היא מלחמת־כבוש ,מלחמה על ככושו של עולם

במפעל ההי וברצון היוצר ,מלחמה על כבוש החומר מתוך מתךצורה.

וכשאנו סוקרים .בראשי־פרקים ופרשות־דרכים ,את מהלכה ומנמתה ,נפתוליה

ופרכוםיה ,עקירותיה והנהותיה של אותה טלהמת־עולם ,תצא לנו תמונה זו ,שבקויה

י) עיין מאמרו של הדיר יעקב קלזגקין ״םוזןישני״ ,בחוברת״היובל של #השלח*

עיין נם מאמרו של המחבר ,מתוך ההפכה, /חעולם•  ,3191נוםרים .51—21

04

מזיח ומערב.

העיקריים נתנלתה כבר להנל ,זה התורנמן הנדול של ה״רוח״ ,שאת מימיו אנו

שותים עד היום והמיתודולוניה שלו מאירה לנו נתיבות־עולם מבלי לשעבדנו

עם זה לתורתו ה מ ישם יפית .הננודים העולמים שבין דוח וחומר ,תוך וקליפה,

מצאו את אחדוהם־נאולתם בשני דרכים ,דרך ישראל ודרך יון .היהדות הפרידה

תהילה במתכוין בין הרוח והחוסר והרחיבה את המרץ ביניהם ,כדי לשוב ולהרכיב

את ה״תיזה• ואת ה״אנטיתיזה• ב״סינתיזה• עליונה .את ה״כל• הסתום והאטים של

המזרח ,שהיה בבחינת ״נוש עכור רוחני ,,העלתה למציאות האלוה היחיד והרוחני,

וכך הפרידה את הרוח מן הסתמיות הערפלית ויחדה והבדילה אותו מ״רבויו• של

החומר .על הפרדה זו ,שהביאה אתה ננודים הדשים ,אמרה היונות להתנכר מתוך

מתךצורה לחומר .את הנאזלה משעבודו ומשאו של החומר אמרה להביא מתוך

הסתכלות ואמנות .על־ידי האמנות נעשה החומר ״רוחני׳ והרוח חמרי .האחדות

היא כאן אחדות של הרמוניה .ברם ,סינתיזה זו לא היתה האחרונה והעליונה.

שוב נתנלו בה יםודות ההפרדה והננורים .הנל אומר :משום שעולם זה היה קשור

ביותר אל המוחשי והממשי  -כלומר ההתנברות על החומר לא היתה כאן שלימה

כל צרכה-לפיכך הזר וירד בתקופת־הרומאים לחמריות נםה״ לרבוי ולהיצוניוה ,שאין

בה אהדות והרמוניה .אפשר שנרם לזה טעם אחר :אותו עולם היה אריםטוקרטי

יותר מדאי .נאולה שאץ עמה רצון ויצירה אינה נאולה ,ולפיכך נאולה של

הסתכלות  -נאולה היא רק ליחידים ,הנ׳נשמים את הסתכלותם ביצירת הללו

״משאירים את נפשם• ביצירותיהם ,וכך הם ניצלים וננאלים ממהומתו ,משאו

ומקריותו של החומר .מה שאין כן הסתכלות שאין עמה יצירה .זו אין בה התמדה

והשארת הנפש ,אין בה תעודה ועתיד ,אין בה מעשה ומפעל והיא מחלשת רצונו

של אדם .נאולתם של המרובים לא תבוא אלא על־ידי המפעל המוסרי,

על־ידי הרצון והמעשה ,שכל אדם יכול לזכות להם .אם היצירה הא מנות יה
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ניתנה רק לכהנים יחידים ,הבונים לה מקדשות חבויים ורחוקים משאון המזרק ,הרי

היצירה המוסרית ניתנה לכל אדם ,ומקומה  -אפילו אותו השוק עצמו עם כל

שאונו והמונו.

וזוהי הסעתי ז ה של היהדות .זו נותנת תעודה ועתיד ,מטילה ע^

האדם חובות־מלהמה ומהשלת את רצונו .היהדות הבליטה את הננודים והקרעים

(בדמות השניות של יצר־טוב ויצר־רע) ,אבל יחד עם זה היא ערבה על האהדות,

על תקנת־החטא .היא ממליכה את האדם על עולמו .מלכות זו-היא מלכות חירות

ואחריות מוםרית .האדם נעשה נואל לעצמו; נאולתו היא המפעל והמעשה .והיהדות

המיסטית מרחיקה עוד ללכת .היא נטלה לעצמה את העזות הקדושה לעשות

את האדש נואל ל א לחיו ,כביכול .מעשים טובים של אדם הם הם מובנה וצדוקה

14

ם .גליקסין.

של כל הבריאה כולה .האדם נואל את השכינה .הוא מכנפ ומלבה• את

הניצוצות ,שלרדים ודועכים בחומר העכור ,הוא מעלה את ה״קלפות• לבחינת תוך.

זוהי הנאולה משעבוד החומר על־פי היהדות ,נאולה על־ידי אנרניה של

יצירה .הנל משבח את היהדות על שאין היא משתעבדת אל הצער מתוך טמטום

ההרנשה ,כהדומאים ,ואין היא כופרת בו ,כסילוםוםים הלנים מבית־מדרשה של

הסטוא ,אלא היא מתנכרת עליו מתוך אנרניה כבירה של נענועים.

הרי שדוקא מן המזרח יצאה תורה זו של המפעל החי והרצון הנואל,

שנורקי וחבריו מתפללים לה .ואדרבה :אפשר שזוהי הטרנדיה הנדולה של המערב,

׳שלא עמד על עיקרי תורת־המוםר היהודית ולא םנל אותה לעצמו.

כי הסינתיזה של היהדות לא נעשתה אף היא קנינו של העולם כולו .אותה

השלולית ,שדרך־כה הניעה תורת־ישראל לעמי המערב ,לא עברה דרך ישרה ולא

נשתמרה בטהרתה .בדרכה ספנה וקלטה לתוכה מעינות אחרים ,שנתרבו לבסוף על

המעין הקדום והחלישו את כחו .״מעיני־הישועה• של הנצרות ה״סינקרטיסטית• -

ממקור חח ס ד העליון הם נובעים ואין בהם מנאולת־עצמו של מפעל ורצון.

נאולתה היא נאולת־חוץ ,נאולת רחמים ונדבה ,ולא נאולת־פנים ,נאולת חידות

־וכבוש .מה שעשתה התקופה הרומאית לתרבות־יון  -עשתה הכנסיה הקטולית

להנצרות הקדומה :היא הכניםה אליה יםודות חדשים של הפרדה וננודים ,של רבוי

וחיצוניות ,של שעבוד וצער־השעבוד .האש הנדולה של תורת המוםד העברי ,תורת

החירות ושלטון הרצון ,התפזרה לניצוצות קטנים ,שהל כ ו הלוך ודעוך מבלתי יכולת

להדור לתוך ה״הוםר• החדש .בתורת החטא הבא בירושה ,שאין לו תקנה אלא

רחמי־שמים ,נחתם נזר־דינו של המוםר העברי .במקום השחרור על־ידי המפעל

והרצון בא שעבוד חדש .האדם נידון מתחלת ברייתו לחטא ולשעבוד; חטאת־כל

הדורות תוםסת בדמו .וה״תביעה האידיאלית ,,שדבר אין לה עם החיים ועם מלחמת־
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החיים ,עוד הרבתה את הננודים והנדילה את המבוכה.

ושוב תקף את האדם צער השעבוד והננודים ,ושוב נכדו הנענועים לסינתיוה

נואלת ,לאחדות־חירות.

עכשיו הניעה שוב שעתה של היהדות למלא את תפקידה ההיםטורי:

להבליט את הננודים ואת הקרעים ולהורות דרך סינתיזה חדמזה לאחותם.

הסוציאליות ,שבעצם שאיפותיה היא יונקת ממעינה העתיק של היהדות ,מתורת

הצדק המוחלט ,מכריזה על הקלקלות והקרעים שבחברה ומבשרת את

תקונם ואהרם.

ואולם נם הסוציאליות לא נעשתה לסינתיזה העליונה של האנושות ולא

הביאה נאולה לעולם ,משום שחטא השעבוד דבק בה בעצמה מתחלת יצירתה.

I ..... .

24

סורח וטערב.

נס היא לא מלאה את כליה ממעינה הטהור של היהדות ולא זכתה לטהרת חירות

ורצון .שלא מדעת ינקה ,אמנם ,על־פי מאוייה הכמוםים ,מתחומה של זו  -ךןךיה

ונושאי־דנלה ,מרכם ולםל ,היו אנשים מישראל ,שה״ירושה• היהודית היתה היה

בתחחית־נשמתם והביאה אותם לעשות רצונה שלא בטובתם ,-אבל כדעת

ומהכרה נםהפו נם הם בזרמה של המחשבה הטרנית ,השלטת באנושות מימות

היונים הקדמונים ,מחשבת השעבוד וההכרה הבא מן החוץ .נם הסוציאליות לא היה

בה כדי נאולה מצער הקרעים והשעבודים :היא אמרה לתת לחס להאדם העלוב׳

ולא הרנישה שעלוב זה מלך הוא שירד מנכסיו ואין לו תקנה אלא שישובו

יוימליכוהו בעולמו ויהדרו לו את עטרת־תטארתו ,עטרת הרצון והחירות

המוסרית .הנאולה שאמרה להביא לו לא נאולת־חירות היא ,אלא נאולה־

הכרח ,הכרח חוקים סמויים ,הכרח־חוץ ולא הירה־פנים .וחכרח־חוץ שעבוד שמו.

את רוח האדם ורצונו לא שחררה הסוציאליות ,אלא כפתה אותם בעכותות

חדשים וקשרתם קשר מסובך של חוקים ועלות וםבות ופעולות ,שאין מנום ומפלט

מהם .םדה אחת לסוציאליות ולנצרות של ימי־הבינים :שתיהן כופרות בכחו ,כח־

ראשית ,של אדם וביכלתו להעשות נואל לעצמו ,אלא שהנצרות תולה את הנאולה

.ברחמי־שטים ,והסוציאליות-בפעולת חוק־הברזל אשר ממעל לאדם וםאוייו ושאיפותיו.

וזהו ״מקום־הםצע• שבסוציאליות ,והו המום הנדול ,המפנל את קדשיו .היא

באה ל שהרד את האדם מעול־חוץ ובעצמה הזדה ורתקה אותו בשלשלאות של

ברזל .האדם ההפשי לא די לו ש;עשה שותף בטוב־הארץ וישכך את רעבונו;

רוצה הוא נם להעשות שותף במעשי־בראשית ולמלא את נפשו.

וזוהי נם סבת־המשבר ,שהניע עתה ,בשעת חירום והריםה ,לתנועה

הסוציאלית .הסוציאליות לא עמדה בנסיון ,משום שלא היה לה כה־םנים ,כח

ראשית ומקור ,להעמידו בפני כחות־פרא ,שהתפרצו מהשכת־תהומות על האנושות.
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•הסערה הנדולה זעזעה את מקדשה ,שהיה בנוי על יםוד של הול .השעבוד

לה״הכרה• ,שאליו בנתה את מזבחותיה במשך דורות שלמים ,בא ונפרע ממנה .אש

אץ האדם שליטו ויוצרו של רוחו ורצונו ,אם הרוח והרצון אינם אלא עליה

מאוחרת על־נבי יםוד קדום זר ,תולדח מוכרחת של הוקי־הוץ סמויים ועריצים  -מה

כהו של אדם ,כי יתיצב בפני ה״הכרח העולמי׳? הסוציאליות לא חשלה רצונו של

אדם ,לא למדה אותו לדלות ביום־פקודה מעזי חנפש כהות־איתנים של יצירה

זהירות ולהניחס בכף המאזנים ההיםטוריים .היא הצדיקה עליו את הדין ולמדה זכות

על נזירותיה של ההיםטוריה .היא עצמה טותה מסביב לאדם רשת כבדה של

שעבודי־חוץ והכרחייחוץ ונטלה ממנו את כלי־זינו היחיד ,שהיה יכול להנץ עלד

.בפני הרע שבעולם-את הרותו המוסרית .וכשהניעה עתה ,שעת הנםיון הנדול,
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ם .נליקטו[.

ראה האדם את עצמו יתד אחת קטנה ועלובה במכונה עורה נדולה ,ורוח לא עמד

ביתד להתקומם כננד המכונה .אם כל הנמצא והנעשה בעולם מוכרח הוא ,״שכלי״

הוא ,נתון חוליות מוכרחות ורצופות בשלשלת־ברזל של חוקיות סמויה-אין לו לאדם

אלא לבוף את ראשו בפני ההכרח ,להפתנל אל המציאות ולהשתדל למצוא לה

טעם וזכות.

ושוב הניעה האנושות עד משבר .לאורה האיום של הבערה הנרולה נחשפו

חהוםות־עולם ,ויד נעלמה כותבת דברות־אש :מנא ,תקל ופרסין .ונדולה המבוכה

ונדולים הקרעים והננודים והסתירות ונדול צערו של הדוד.

העתיד העולם לחזור לתהו ובהו?

לא ולא! להבת־הבערה להכת־זקוק וחשול היא לחדש ,לעתיד .הכאום הוא חילך

היצירח .על חרבותיו של עולם שנטרף עליו מובנו יבנה עולם חדש .הסערה

הנדולה תרעיד את כחות־היצירה שבאדם ותהדשם בספעל .הצער הנדול ,היאוש

וכליון הנפש שבלב הטובים שבדור  -זהו הקרקע שיצמיח את החדש.

מתוך תהום הערבוביה והערפל ,הקרעים והננודים ,מתפללים אנשי הלב

והרוח לםינתיזה חדשה ,שתשיב להאדם את אחדותו־חירותו.

מה יהיה טיבה של סינתיזה וו? לא ניתנה לנו נבואה לראותה מראש.

ואולם ,דבר אחד ברור לנו :סינתיזה זו לא תהיה נם היא העליונה והאחדונה ,אם

לא תשאב ממקורה הטהור של היהדות ,אם לא תמליך את האדם בעולמו ולא

תשיב לו את חירותו המוסרית .נאולת־האדם לא נאולת־חוץ תהיה ,אלא

נאולת־פנים ,לא נאולת־הכרח ,אלא נאולת־חידות,

ועד שתבוא אותה נאולה ,נאולת האדם את עצמו מתוך אנרניה של מפעל

ויצירה ,עוד ינדל צערו ושעבודו ועלבונו של האדם ותמשך מלחמתו הנדולה על

;פשו ועל עולמו.
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אודיסה ,סוף אייר חוע״ו.
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-ניטנייאל

)קרבן ומרה.

מאת

רבינדךא־נת טאגורי

^ץתרנימיםפיוזייםמתוך

הפקוי ממגלי מתרנםים

לאננלית על־ידי המחבר

עצמו ומאננלית לעברית

לנל־ידי

יוד פרישמאן

•

א.

ןמייתני בלי אחרית ,פ• כן היה חפצך .תייק את־הבלי היצרן הזה

כפעם בפעם ותמלאנו תמיד חיים חד*ים.

את־ההליל הדל הוה העשוי אנמון נ*את על־נבעות ועל־זגמקים

וחללת בו ננינות א*ר לנצח חי*ות.

ו•־ו •ו• 1י ״V־ IV

מפני מגע *יךיך א*ר ח:י־£נד לו נתר לבי הקטן בעליצותו

מגבולותיו ו;תן ?יב לא*ר מייה אין לו.

נזלו מתנותיך באץם מיה על־כפות ;די הצרות .דיות־על־דרות

חולפים ואתה עור יוצקן עלי.יעור מקום בי להן באין.קץ.

ב.

כ׳ תצונ־ לשיר איטה 2י לןני בי י*בר מגאון .אז אביט אל־פניך

ו ־-י יי• *־* • • ~ • • I• - Xו * -י י* ?* ן

ועי{ ,תמלאנה דמעות.

ו־ * י * * י ? :

כל־הנמ^ה וכל הנעקש בחיי יתערב גי והיה לזמרה אחת ערכה•

* ״ •ו *• ו * ״ *ו• י *־ -״:י־ • ו״* ו•ו? *-1--

אז יפי* *יי תהלתי את־כנםיו כצמוד עליזה המעופפת על־פני ים•

;דעתי כי ?רדי זדה לן לךצון; .תנתי כי יק בז*1ת אב) 1לפניך:

בהיותי למלויי.

יו ׳ • ו

אפרשה בנף *ירי עד־המקום אצור אוכל ,אגע בקצה בעקב רנלך

אשי לא .קויתי מעילם להני? אליל•

*כור גילת *ירי שכחת* נפ*י ואקרא רע לאשר אדון לי.
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ג.

לא ידעתי ,ארני׳ איכה ת*יר .אך מאדן א5כי אליך בחרדת דממה.

׳־ו• • • * *•• • 1ר — ן* * • -ן •  1ויו*•; -

אור ננינחיך האיר את־הארץ* .פפה נ*31ת זמיךתך מ*םי.ם ו.עד־

שמיס וזרם טירך הקדו* הרם כל חתחתי אבן וי*תפך מהם והלאה.

״ •-וVי •*י ־** ,־ • ״ו־** -׳--••-ן  * * * -ו * •

פ-

74

רבינדראינת מאנורי

כמה לכי להתחפר אל שירך  -אך ל<8וא .יניעות קולי .דבר

חפצתי  -אך אין לדבר מבוא אל ה*דךה; אז #וקתי בצר לי .אוי לי.

ארני ,כי לכרת לכי 3ר<זתות ננינתך א*ד אי 1לה! קץ י

ד.

הו• חיי חיי; מי לתנני תמיד ושמרתי בעזרי לםןן יטהר ,כי יד?נהי

אשר רוח מנעך טוכן עלץצרי כלם.

מי יתננ• תמיד ושמרתי מחשבותי מבל־פזב ,כי ידעת• כי אתה

•ו־• ? •  - • : - ? :ו י ־ ־ ו * י • ?־ ו • . -

האמת אשר הצת פקךב רוחי את־נר תבונתי.

מי ית:ני תמיד ונישתי פל־רע מרןי־ב לב• ושמרתי אהבתי בפי־חיה,

כי ידעתי כי אתה בוננת פפאך בסתר ארון לכי.

וזה יהיה ר**< 8דרכי :אשר אמצא אותך פבל מפעלי .כי ידעתי

וי •;י ־:י ו־׳ Vו* :י ?ו •:י־ י *י  Xי

כי אתה הוא המאזרנ׳ לח למען אפעל.

־ ״ ־ו־:״• ־ ן ״ ו * ן *

עשה עטי חסד דק רנע אחד נ תנני ואש! על ידך ואת־פעל ידי

אשלים אחךי־כן.

כי ארחק מאור ט:יך לא ידע לכי מךנ?נה א• #לוה .אז :הפד לי

מפעלי לעמל אין קץ ביס עמל באין נבול.

י  • * Iו? * -וו-ו;-■ ** -וו

הנה עלה המיץ בחלוני בנכאיו ובתאניותיו  -רהדבי׳ים תהימנה

י״ ^* ־׳׳ ־י ו ־ ־ •וי* ו-ו׳•* ו-ו• ו•*יי

המית שירן בשדה חךש רענן.
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הנה באה העת כי א<8ב עמך פנים אל־פנים ואזמר את־שיר חנכת

•• -- -* *V-וו•• י •• ־ *-״ * *ן

החיים בעתרת המו־געה הזאת.

-ש

ו.

קטף לך את־הפךח הקטן היה ;.קחנו לך ,אל־תאחר; .ראתי פן

ילל ויפל אל־העפר.

•ו•

84

ניבנייאלי.

-ם

ואס-מקום א׳ךלו ?.:עטרתך׳ אל תח&ל על־עמל כפיך; כבדנו נא

ו^לח ,לקי אליו וקטפתו .יראתי כי בטךם שים לב ;.עביר היום ו.עת

הפןךפן תתלף.

ואם צבעו איננו ןנ&ק ואם ריחו עורנו רך ,אל ולןחטל מפןחתו; קיים

לבך אל־הפלח וכןטפני בעוד מועד.

ז.

*וירי התנצל את-עדיו םעליו .אל לשירי תפארת לבוש ומכלול.

• ו יי י  : V־•״ : -י• י;*• ו

 ;8לשיויתו המכלולים את־בריתי עמך ופן לפרצו ביני ובינך ושן לשכיח

שאוןם את־ךםמת שיחך.

מפניך תטונ בחרפה נאות המשורר בי .הוי משוררי ואלנ־ ,ראה הנה

לשבתי לרנליך• תנני נא ואפונן חלי ,והיו חץ נכונים ויורים כחליל האנםון

אשר תנזלאנו זמרה.

ח.

אל לילד לבש בנדי מלכות י *6יענוד שרשרת לצוארו ,פן יחדלו

:יי ו • ו - -ו ; ־ ; :- 1י יי -וו

בלי *ןןשעיו למצא חן בעיניו .לבוניו להיו לו למפנע על־כל טךךך ךנל.

כי יירא תמיד פן ישחיתם או יטנפם ,ונזהר כל־היוס צפני תבל וחרד

י • • >• ••-VI״ ו *ו-ו••־ י ־ ׳• — -־ ?ו-

תמיד למוש טטמימו.

•י•יוו

ל* טובים ,אם ,כןשרי פאי־ך ,על־מנעם אוחו מברכת יעפר
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האדמה ועל־גזלם ממנו םשפשו לבא אל־התפארת הנדולה אשר לחיי

־ז*י• ו־ ״ו* •י •וי • *-י•*י -ו* Iי ו•-י

אדם םכיב.

ט.

ה1י פתי ,כי ו&מר להנ&א על־בהפיך אשר לך אתה! הוי ?גני ,פי

ו&מד לשאל נדבה על־פתחך אשר לך אתה!

4ל יהבך על־יד אשר פ!ח לו לשאת כל־משא ,ואתה אל־תבט מאחריך

 Iי  - • Iי  •1־ ••• ו ־ ו ו־• * ־ ־  -־ 1• I

ואל יצר לך.

חפצת לכבות פרנע אחד את-אור המנורה אשר ננעה אליו רוח אפו.

•-וו; -ו*••-י ־ו*  • 1וו? •י* ־ -

חטאת היא׳ אל־תנע ביךלם טמאות במתניתיך א£ר ניאו לך .ךק־זה .ידוה

לו לרצון אשר תי&ים לו האהבה ה•והויה.

;* וI־• ?• * ־ ** ־ • •

ם־

94

יבינדרא.נוז מאנורי

־ם

^ה הדום לרגליך :ינוחו נא כמות דגליו באשר־י8ם העניים וה#טלים

 1ו*;-י $י * - -ו*ן  1 -י * * ••1ו ״ ׳ • •

והאובדים.

כי אמדתי להשתהות אליך6 ,נ תנע בךכי.עד־הטעםק׳ם אשר שם

ינוחו כפות רנליך עם־העניים והשפלים והאובדים.

6נ ;קרב לנצח ןאון לםקום־שם תהלך בלבוש .ענחזך עם־העג״ם

והמשלים והאובדים.

ו־>?יV:ו•

 *6יובל לבי לנצח למצ^ נתיב למקום־*ם התחבדת עם־חדלי

יי־ •ז י• י ו • • * ו -״ו < • • ו ״

חבר עם־הזנניים וד שמלים והאובדים.

יי י ?*י •י ; * ו • * ו• ו •

יא.

מנע פיך מימיה וטתחנה וחדל םהקציד לבונה .אל־םי אתה מתפלל

ו ~ -י ••וי יו•-1ו-- -ו * * ■Iי י  ? -י ו - -

•1ה בפנה החשבה והעזובה אשר בהיכל הזה עם־הדלתים המרות ? פקח

־ י י  • •• 1 -ו י 1י ו־ י • ״ י ־י • ״ו י ״• ־ ו* *־ ו

עיניך והבט :אין אלהיך לפניך!

הנה <8ם הוא באשר החדש חיר* את־האךמה הקשה והחוצב מנפץ

אבנים .עטם היא בשרב ובמטרות עז ובגדו כבד מאבק .פשט אדית מךשך

 . 1י •י .י!ו |־ו י •ו *־ ־ ? י י > ־ *V״ווI׳

וצא כמהו אל־השרה ואל העמד.
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ו• - * * -י ;י *״*

למה ת*נמר נאלה? איה הנאלה הז*ת למען תמצאנה? הנה העמים

אלדדם בשמחה את־על הבריאה על־נפשו ואלינו נקשר לנצח.

ו  .־ ו•?ו * י״  * • . -י ־ו וI• --ו- V * -

הנער מהניונותיך תגזב פרחיך ואת-קג&ךת לבינתך! טה־לך *Vכי

יהפכו לבושיך לבלויי סחבות? לך לקראתו ועמיה עטו יחדו את עבודתך

״י :יי •ו ״ ;• -ו * ו יי -ו•״ ״ • •Iו י  1י • X

בז.עת אפיך.

יב.

עת נדודי ארכה ודרכי אלך.

עליתי במרכבת ניצוץ האור הלאעיון׳ כוננתי דרכי ביךשממות

עולמות ואת־שרשי רנלי עזבתי אחרי בין־&בבים וםזרית.

? וי ו< * * ^ , - -ו  - -1- .ו *- . ,

םכל־נתיב רחוק הןתיב הזה -יקרוב הוא אליך ,דרך חתחתים היא-

וכד .נכ* עד לקצה הנבול אשר לזמרה הטד?דה.

* * • -וי -־ו *־  V־י ו י  -ו י

על־כל דלת נכריה יתדפק ההלך עד־יב* אל־דלתו ובין־כל

 -׳ יי י  • :י •ו--ו --יו ־ * - Vו -ו*

העולמות הקיצונים יעבר עד־יניע באחריתו אל־הקרש פזימה.

* ־■* ־  .ן • -.- - ~•>-׳־1 -:י י  -וי ו־?

ם■

05

ניפאני׳אלי

עיני תעו אנה ואנה עד־סנרתי אותן ועד־אמרתי *. :־ .אתה!•

 -־ * י ו וי; > -י יו ? • 1-י ו־ ־ו •?-יי

וגאלתי ומי־יאתי אשר שאלתי יאשר קראתי .איה אתה?״ הן נטינו

באלפי זרמי דמעות ושטפו מ *6חבל במבול אמרתך. :הנ *!•:י

•־ו—•ו-ו* ו*ו ו יי -ו111• -׳ • —

יג.

העיר אשר אמרתי לשיר  *6הושר עד־היום דוה.

 -י  1י *־ו • * • י■-*-״*-

את־ימי בליתי בזה א#זד כוננתי ושבתי וכוננתי את־מיחרי כלי <8ירי,

* ?* י• י * 1 Vי -ו י ו ־ ו • ו ־ו• • -ו -ו י

< הקולות לא הקבילו ,המלים  *6התאימו ,ורק ענות תאות םלאה

את־לבי.

יציין  61פתח ,ויק הרות הת־פח בו.

ל^ ראיתי את־פניו״לא האזנתי את־קולו ,ירק את־&ינמיךנליו *זמעתי

?חוץ לפני ?יתי.

עבר עלי כל־היום מדי הכיני מכון לו בביתי ,ורק הנזנורה ל* האירה

י*-* -־ •— י י • * -I•-: Iו-ו? • •-

ל=עבור קדם פניו בביתי.

ו  • 1-ו ? -י ו • -

בל היום קויתי כי ניעד יחדו ,יעד-היום דיה ל* נועדתי עוד,

* י • •י״ ־י* ו״  -־י •I-

יד.

רבות מ<זאלותי וקולי *ק$1ן ,אך אתה הצילני רןמיד; ?י בעזך
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ד^ויבות תמיד פני-וזה חסדך הנדול רקם בכל־ימי חיי,

רצוי תעעוני מיום אל־יום למתנותיך הטהרות והנדלות אי£זר נתת לי

ואני * *6אלתי :את־השמים האלה ואת־האור ,את־בעירי זה ואת־החייפ

-לי י•-י  V־*־• * V * -ו ׳Vו  Vי * ו  Vו  < - -׳״

ואת־הנזזמה  -ויצלתני מן־הרעה ל#אל באין מדה.

>* -ו** ו• -ו  • •-ו י* * • ׳ ו •• ו ?.

לרגעים תערנ נ6י6י באין פ:ח ,להנעים אתעורר ואעיתער ואת־בל־

• ו *• •וי ־ו• *  -ו — •**י י ו — * V:*- ;V1

נבולי אחפש*  -אך אתה באין חמלה תםתתד מפני,

ו  . .: .־*ג -י  *-ו  -ו * ו * •ו־ -י !*

רצוי לך תעעיני מיום אל־יום א<צר אובל לקדם פניך כליל ,כי לזאת

 Vו ן 1-״•י י •  Vו־ - Vו V * -I -י * • • יך

ת<זיב פ2י ^בל־יוס תמיד ותצילני מךהרעה ל<*8ל משאלות דלות ו *6נאמנות,

טו.

הנני *ה למ.ען א*1ר לד•,קדז ?ד׳ לי ?רייל.קד$י!י•

אין לי עיוךה ,בעולמך׳ ורק באסם תכלית משתפכים חי.י ?קולות

באפס תכלית.

ט־

15

רבינדראינח םאנורי

פב* הפו.עד לעבורת ,קךשך ^דממת *של היכלך בחצות הלילה׳ אז

צוני נא אלהי ואדוני ואעמד לטניןי לזמר.

—•• * ו*  • — -ו •וי ו ?י ן ו־״

בלקר פהשמע קיל־נבל הזהב על־כנפי הרוח .אז כברני נא וקרא

■ • ״ ו • י  -י ־י ־יי  -׳וי * — * י* * • -ו י*

אותי אליך•

טז.

נקי־אתי לב** אל־חנ העולם היה  -אז הייתי לבי־כה לכל־ימי

׳וי • * ? -יי ־*  * ••* Vוי ד !*,י י

חיי .עיני ראו ואוני £מזנו.

־* * * * ו*ד  ,״ ־*

וזה היה חלקי אשר עלה בגורלי :אשר אפרט לעת החנ דוה על־

וי יי * ו • י  ** * 1ו * • ו * 1ו - - - -י -

פי כלי שירי  -אז ז&רת־ פכל־אשר יללתי.

׳י| • .־ *־-וי ׳* * 1Vו•

ועתה רנה אשאל :ייבא באה העת אשר אבוא לראות פניך ילתת

ו -י • ג  Vו •  1י י* **י  *** \• * * 1ו*יי

לך דומם את־5ך5ת שלומי ?

..

יו.

ואני אצפה אליחסדך אשר ילל אוכל לתת נפשי ביי־ך .רנן ז*ת

* I״-1י * ■ווי * * * ־ י• -וי ;יי׳ -ו

א?ןמתי וז*ת חןזאחי ?י אחךתי ג&ד.
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הנה אנשים באים עם־הקותיהם ותורותיהם לאסרני בהל היטב,

•— 1י• יו• \ * - : *-Iו?ו* •-יו • ־

ואני אתמלפ פ׳זעם <1זעם מידם ורק אצפה אל־חכדך אשר ילל אוכל לחת

״ו• • * ו — •• ו —— ו״״ •יי ו ^ ז וד ״ * י ״ •ו ו  *Iי ״ *״ 4י

מיד הדו•

ובני האדם נחרים פי ווה אשר יקראו לי רסה ידים ־ ואני ידעת׳ כי,

ו* ? ** יויי ~ ו * ו•י •ויו •ו -י- •-ו־•*-ו• י

:נךקו כ• נחרו בי ככה.

הנה חלף יום השוק והנאקה שבתה .ואלה אשר להןס קראוני

הלכו לךךפם בחלי־אף .ואני רק א?פה אל־הכדך אשר ;כל אוכל לתת

׳?׳?•?יד• -

יד.,

עבים על־עבים נערבים והאיי? תחשך .אוי לי מחנזד עיני ,למה

< • •• * • י* יי• ו*?י * Iו^• • Iו• ״ * ? -

תתנני לחפות ;למוד מתו ץ.לדלת ז

פןת האבורה ^צהךי ייס הנני ?נם־ד^ם ,אך ?כןדר היום ?היותי

נלמוד ?יני נשואות רק אליך.

אם לא תראני את־מךא־ך ואס תדחק ממןי מז1ד ,ל}* אתנ מה ?לי

ל?נשות בעת דפיפה הארבה דו**ת.

25

נימני׳אלי

־ם

אביט לאומים דקדרים מרחוק ואשתומם ולבי בי ו*עה ולבה עם-

־ ^■ע)ו ו

הרוח הבבה.

יט.

אם תחריש ,אז אמלא לבי בדמיתך ואצפה לך .על־משמרתי

אעמד וכםו ליל לכבים אארב דומם לראש אצומדת ואט ר*שי בעניה.

* ו • ,י Vיי י  I־  :י ו -ר  •*-״

הנה לקד ;בא לנכון ,החשך :חלוף .יקולך לתך ארצה כמטר זהב

ממני לשטלס•

ודבךיך .ץקיאו על־בנפי זמרה מבל־קן אשר לצפלי וננינוחיך

תפרחנה מפל־פי־ח אשד ביערות־עידי.

־ •V -ו ״ * *״ ו־ י ו * 1-ו

אוי לי כי ביום אשר צץ הלוט תעה לבי למרחוק ועיני  *6דאו .סלי

נשאר ריק והפרח צץ באין־שם אל־לב.

וי־ק לךנעים אחזני;נון פ־זאם ואשתער מש:תי ואחוש והנה שאךית

מתוקה אשר לריח זר באה מךהדרום על־בנפי הרוח.

וימתק התעה הזה מלא לבי ינון תאות ויט בי דמיתי אשד נשמת

ה;;5ץ דפעךת היא המבקטת לה תקומה,

ואני רק ז**ח ידעתי כי קרובה היתה לי וכי בי היתה וכי הטתה

ההוא צץ ושךח במעמקי ל3י.

כא.

בא לי המועד לצאת לחתר בסירתי .אוי לי ,מה־אדבה ומה־בבדה
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העת ?נל־פני החוף;

האביב נתן את־פרחיו ויקשיחש .ואני הנני לשב פה עם־פי־חים

־•*• *-ו* ויי ־-וו■•• • •1-וי  -י■ ו• V

נויבלים אשר איז־בס חשע ונפשי בי תערנ.

ו• - *1ו• -Vןו,-י ^1-

ך^י הים ז^פ־מ ועל־עיפח המנעול הפןךר לנשים הןנלים הצהבים

ונופלים.

מה־ךבה השממה הלןפאת 6ה! האין לבך ח 0צליל קול שומם עם־

הד זמרה ךח^קה שוטף אליך מעבר החוף ה#ני?

־ט

ם-
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רבינדרא.נת פאנווי

ם 01

כב.

במאפל צללים במטרות תמוז אתה מהלך בצעדי פתר ,דומם כמו

לילה ,ומתחמק מעין כל־*ךב.

*קר םגךת את־עיניך ורוח ה^זךח הפער הןךא לך בלה ואתה 61

£מת לב ,ויהי צןניף ?גב פרועי.על־תכלת השמים העךים נצח.

השביחו היערות רול זמרתם ודלתות בל־הבתים נפנרו .דק אתה

•ו־ •••״ • י?ו״ ו 1 * -־ ?  -ן |? -י • ?

היית ההלך האחד אשד נשארת ברחוב ה^ומם היה .הוי רעי האחד,

ר** #כל־מחגירי ,שערי ביתי פתוחים לך  -אל־נא הדד מוה כחלום

חזיון לילה.

כג.

הבחוץ אתה ,ר?ני ,בליל־םעךה זה ואתה בךךך לבפן<* אהבה? -הנה

מתיפחים השמים והיו כ,בלי תלןוה.

 *6ישנתי הלילה ,רעי .את־הדלת פתחתי מרנע אל־רנע והבטתי

*־*• •-ו* ״ • י ־י* * ״ • • —* — יי * * ו•־;•

לתוך הח<?כה.

 *6תראינה עיני דבר ונפלא נתיבך מטנ.,

׳וVן  - -י • ו  ?:ו • ז ו ־ • י

המנדות נחל ,עכור אשר כדיו *זחדים מימיו.ואם ממרחקי וקצות מנר

לדר ממעמקי ה<=8ה איטה כוננת את־צעדיך לחדד אלי ,רעי ?

ן -- 1- • -ו * ? -ו־\י ״ * •:ן* ?ו • - -- 1-

כד.
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כא£ר ירד היום והצפרים יחדלו מזטד והרוח העי,׳* יחריש,

־  1י ־— 1 -ו •  -ו  -ו > י — ו < - I- |* -י־ •

אז שרש עלי םבח חשבך העבה כאשר פישת את כשד העונה על־פני

 ,ו •• •. -־ • • ,ו ,י* יי י ו #••-־ י י ־ ו-

האדמה לכפות אותה בו ואת־עלי הלוט העיף םנרת בלאט בעלט היום.

י *ו ? וי *  *:וי -־ **?ין י־ :י ־־ ו-

ו-

הנה ההלך אשר תטה הצדה םילקוטו בטרם תו1ש דרכו וא#ר בנדיו

בלו וכבדו מאבק ואשר ^חו פש  -הסירה נא מטנו בלטה ועיני וחד< 8חייו

* וי*  -ו •ו •וי  — ¥ו•* ו • Vו•!•*!״•״ —1

ןפךח תחת כשד לילך הערב.

כה.

תנני בליל נדוךים^אתן לעיני *ןת בלי עיטן רע? ,י בך אבטח.

אל תתנני ליגע הנם את־רוחי הדשה לבעבור הכן נפשי לעבדך

 • -ו ••י •־— • י י י י■ * ו ־ 1י ״׳  -ו |ו 1ו • ו

יל.ירק•

ניפני׳אלי

)3-

ה *6אתה זה אשד־תםלע* סכת לילה על־״עי״נים.עיפית ?!{י־יום למען

חדש את־םאוךן ולמען #םוך בהן יודיה חלשה לעת הפקחן.

כו.

בא אלי וייזל לימיני יאני לא דקיצותי .אללי לי .טה־נוראה

היתה שנתי!

* *Iז * • •

בא אלי ?גם־ךממת הל;לה• בידו תפש נבלו וחלומות ,המו לקול

זמירותיו.

ו•*

אוי לי ,למה כלו ליליתי לריק כלם ? אוי לי ,למה ימנע ממגי

** י  •* - -ן ^ ז . , * .ו-׳י-

ו-

מניו  -ונשמת אפו הנה ננעה אל־שנתי ?

י• ו • ו — ״ •י* *ו*~ * ו * •

כז.

נר ,אי איפי׳ז הנר ? העלה־נא אותו בל?ת תאותי הבוגרת

הנה המנורה וניצוץ א< 8אין ?ה .זה נוךלך .לניי! אכן נבחר לך

דמות *י׳עתים!

דפק האיד על־ךלתך ובשורה בפיו :הנה אדוןך ?ד והוא קוךא לך

למועד־אהבים בח£כת הלןןיה.

השמים מרסים בעבים והמטר סחף ארצה ולא ;חדל .לא ידןנתי

נפשי  -לא;ךזןתי מה־ינייזי.
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לרנע י3קע הברק ואחריו ישיב החשך והיה עמק מבראשונה  -ולבי

**־ • י־ * ■ ?* י ו־ח * ■ Vי ו ** ^ ויו• * ו •ד

מתרפק על־דנתיכ המסתתר אשר משם תקרא לי שירת הלילה.

־*ו* *״ן -י• ״*י -זו-״  1י • * • ו ׳* • •  -־*ו*

; נד ,אי איפה הנך ? העלה־נא אותו בלבת רן*1ותי הבוןןרת! הרעם

<5אנ והס.ער יהום בןלןל .שחור הלילה כסלע שחור .אל־תתן למועד זה

לעבור בחשך .העלה־נא את־מנורת האהבה בלפיד חיך!

־ 1־־ * ו -ו * - -ד ו *־:־* • *■ •:

כח.

חזקים העלתים ,ואם אמרתי אנתקם וכאב לבי בקרבי.

י*י״ י*י • ו• * -ו •  •Iו -ו ו * •• -ו *•\ *

נאלה חפצתי וזולחהאודבר ,ואם אמוה אליה ו^פתני כלמה•

•\ י *-ו• • * * ** יו• *—  **- *Iויזו • ו • *

;דעתי כאד כי אוצךך אין ?נרוך לו וכי אתה לי הטוב מךעי ,אך ל?י

לא יעמד בי לטאטא את־בלויי הסחבות דמזהירים א<8ר מלאו את־ביתי.

—וי • ו״״ * ו • • ו * ״ וי ו•• *ו * —•

־0

ם•

55

ובינדראינת מאגורי

-ס

השמלה אשר יעטה בש־־י מלאה אבק וכזית .יתכתיה  -ובאהבה

אשטרנה עטי.

י :ויי י י

עוניתי רבים ,חטאת* נדולות ונם כלטתי מפתיה וכברה ,אך בי־

י  -־  -ו • . • . -ו • ,י - ?-:י •

אבא לבקש חסד אז אירא ט; תי׳צה תפלתי.

כט.

וה אשר בשמי אסובבנו מתיטח בטשנ־ היה .אך אני שמימי הטי*,

לבנות את־החומה הזאת מפביב ,וכא#ר תעלה החומה טיוב אל־יום הלך

* ו * •• - * -י  :־  * 1׳*־* * * • ו

והנשא השם׳מה כן תאבד לי במאפל צלליה תבנית נפשי הנאמנה.

גא אצכי עד־שיא החומה הבצויה דזאת ואני טח אותה !שיד ובח1ל

לבלתי תת לטךץ קטן לפלץ בשם הזה  -דען אשי אשק־ ןנליה כבה לכן

תאבד לי תבנית נפ#י הןאנזנה.

ל.

£אתי לבדי לדרכי למועד־ראהבים .אך טי הוא זה ההולך אחרי

בדממת הח<1כה ז

ו•-:־.-1

נוטה אצכי הצדה להתחמק מפניו  -ונימנו לא אטלט.

את־האבק הוא מעלה מעל האדמה ברב־התהללו ואת־כולו הרם

הוא מחבר אל־כל טלה היוצאת כטי.

הלא זה הוא אצבי ,זה .אצבי* הדל אשר ל־ ,והוא לא ירע בשת,
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אדוני! אולט נכלמתי מאר לבא ?ד־טתה דלתך כחברת עטו.

 ..-I. , . .,ו * • *־ ־ווי ** -

לא.

.אפיר ,הלא הניד לי :מי שם אותך ?ככלים?•

.אדוני ומושלי הוא השם אותי ככבלים״ .ענה האפיר* .דט־תי כי לא

1־ ו• ־-• 1ו•• *•*-י

י^צר מט!י לזנלות בעשר ו?לח על־כל האךם אשר על־טני האךבה׳ ול5ן

צבךח׳ כתוך בית־אוצרי אה־כל ה?סף אשי למלכי .ב:פל עלי ץןךדטח

עליתי על־הטטה אשר לאדוני,ובהמיצי והנה אצכי אסור בעצם כית־אוצרי׳.

.אט׳ר ,הלא תניד לי :טי עשה את־הנחשתיט האלה אשר לא

ישברו?״

65

גיפאניאיי

□-

.אנכי הוא העשה״ ,ענה האפיר. .אצכי הוא אשר הלמתי לי את־

הברזל היה לכבלים לעולמי עולמים .דמיתי כי לנצח לחי לא יבנע ,את־

מלא כל־האךץ י.קח ב#3י ורק אצכי לכדי הפשי אהיה באין מעצר .או

פעלתי יום ולללה את־הכבלים בלבות אש נדולות ובפטיש גדול הלפתים.

ובאשר *לןיה המלאכה והטןעותרקעו עד־בלתי השכר לעולם* ,וארא והנה

אצבי לבךי נלכד פהנה*.

לב.

אלה אצזר ׳אהביני על־פנ׳ האדמה ינפו כלם בכל־לחם ייהחןיס אותי

 * *1 * -י ו* ־־ ;׳ *י׳ י ו־ \ * ** ו ; ־  V * 1״

תחת מחפה ידם .אך לא כן אהבתך אתה :ודולה היא מאהבתם  -ואתה

נותן אותי להיות חפ<?י.על־פי רוחי.

בי לא אשכח אותם ,לכן לא;.עמד בם לבם לנט< 8אותי לבדי -

ואתה הנה יום על־יום *חלוף ופניך לא יראי׳.

גם כ•  *6אקרא אותך בתנןלותי ו *6אעיים מקום לך בלבי ,אהבתך

אותי תארב תמיד אל־אהבתי.

לג.

בהיות הבקר באו אל־ביתי.ו^מרו .:ךק,את־הקטן םךהחדךימ ;בחר

לנו פה.,

ויוסיפו ויאמרו עוד. :נעך־נא.עטך לעבד את אלחיך ולנו נקח

בעניה רק את־החלק הממן מחסדו״ .וילכו וישבו להם בפנה ויהיו יושבים

בלאמ יב£מלות־רוח.

אך בחשכת הלילה והם פ־צו בחיק־יד יבחיזק־מצח אל־ארון הקדש
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-ו ו*-- -.וי ו• -ו יו* *ו*׳ י ו— *1 I

אשר לי וינזלו בתאוה ממאה מךהקדבן אשר על־מובח אלני,

נ *-־י :ו ;־י* ן■ •-ו ־*׳ו •ן - *-יו 1 V -

לד.

פייתן ונשאר רק המעט ממני ,לכזנביר אולל להניד בי אתה לי נ!ל.

מי יתן ונשאר ךק דמזנט מרצוני ,לכעבור אוכל לך?ת בלבי ,כי

אתה תםןני ןןנח .ןוז אב* בקל־?? !:לק אליך יאק־יב לך את־אחביזי

??ל־יג׳נ•

75

ויבינדראינת טאנורי

-ם

מי יתן וןשאד ךק דמןט ממני ,לבעבור .יבצר ממני לנזןח

להתחבא טפניד.

מי יתן ונשאר רק המעט מבבייי ,לבעבוד אוכל להיות אשור דק

״ י  -י ו י ו ״  -י  * -ו • -ו • -״ו• * • ן * -ו

אל־ךצונןד ולכיבוד תשלט 0ח<8בי׳.ך בכל־חיי  -והיו לי כבלים רק מ.יד

ארבלד•

לה.

במקום אשד הרוה בלי מנור וד,ר>1ש נ&א למעלה;

ו * יו י

ו•*ו

במקום אשר התבונה חפשית לרוחה;

יV

במקום אישר לא התפוצצה האדמה לךםישים מבולים צךים אין

?יךהחומות;

בםקיס אשר יוצאים הדברים מןזעמקי האמת ז

י ו ן וי *  *- •1יו• •■* > — Iו* *

במקום אשר שולחת משאת הנפש את זרועותיה בלי־םעצור אל-

וי :־ - X״ —ו־  V * V -ו  * Vו, - .י— *

כל שלם;

**־

?מקום אשר טלני השכל ךזיים 6ג ׳>*בת בתהו בןמךבר החול השמם

אשד למצית אנשים מתה ומלמיה;
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יי ו • ו־ * •I־ * ) \ יי*

בםמוס א01ר אתה הוא המוליך את־דרוח למחצבות ולמעשים

אשר תמיד נעלים -

^ • *• ־ :־ י

שם ,אבי? ,שםי החנוטה האלה תן נא וקמה לי ארזן חדשה.

? ?• תו* ¥ : \ • ¥״* ״*ו דן י * ״ *י ו ** ו

לו.

הנה ז>גת תפלתי אליי ,אלני  :נתוש .נת$וו עם השרש את־רישי

• ״ ו •  • Vי• *•! ו * • ו •  *-י •י

,9קךב ליי•

תן־לי לח לשאת על־נקלה את־חדותי ואת־דאנתי.

י • I־**  -ו-ו*ו •* * Xו* • ** -

תן־לי לח להפך את־אהבתי לעשות פרי בכל־אשד תפנה.

*׳ו • -־* •?  • 1• * -־ *ו• ** Iו 1

תן־לי לח לבלתי הזניח לעולם דל ולכלתי כ61ף ברכי לפני עריץ

* • I־••? ^ | * •| -יו ־ ן • ו ׳  -7I •I׳  - * • Iו

נבה־רוח.

תן־לי לח לנשא את־רוחי מעל תעתעי יום ויום.

וחךלי לח להםגיר אל־חםןנך את־כל לחי באךב*•

35

ני*ניאלי

לז.

רעייתי 3י עש־דגבול האחרון א£ר ללחי תטו נם נדודי יללה נתיפ•

• ־י  .יי •־׳״  • ;-־  1 Vן  1ו• ־ ־י ־ו*׳ ו•

אשי ?׳•ני ושלמה הצרה אשר עטי ובאה העת לבקש לי חמות פדממת •

 * -.וז -ו  . V־ן *-י, ,־ י ־י •  -* , ,ו —י* • • ו

עיםל -

אכן דאה דגה חפצך איננו יודע.קין ב׳ .פאשר ת:יענמ המלים היונית

פתיך־מי וןכעז זמירות חופזות מ9ןךב־ל3ך; ו?ז$שר ת*?ךנה הנתיבות

היענות יהיזןלתה מראש אי׳ן חרשה.

״וז ו י • * * • יי ו יו •

לח.

כי ?דנתי אליך ,רק א־ייך לבדך  -אידזה י^שר־נא לפי וישזב

וי^שר עד־בלי ק׳ז .בל־מחטביתי אשר יבהילוני יום ולילה פ־זבות וייסית

ו ־ נ• • י י • *יו *־י ״ * • • ו ״ו * ו ו1^-

?נד־ה;ס1ד.

בלילה המסתיר בתוך-חשבו אידתאותו אל־האור ,פן פמעןו.ק• נמשי

בלי־ך.עת לןנךת רןךיאתי? :רני 7אליך׳ יק אליך ל^לד•

כשער ש**ף אל־פןצו בתוך-הךממה ודוא .עש־הךממה.נייחם .פן דית

דמךצים אשד־בי מיזשי־ץ מני אהבתך ואל״אהנןחך הוא ש^ף והוא קיא•׳

ערניזי אליך׳ רק איייוי ל5ךד•

לט.

נעת יקשה לבי ויחד ,אז ביא עלי במטר ח&לחך.

וI• -ו* י• ו־ — * • -י *י ***Iו
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בעת יאבד חסד מעם החליפ׳ אז ב*,עלי פ*ךץ זן:ךתך.

בעת ישאו את־שאונם 6עלי-היום ה2־$ךים לדךןיז אותי מטםךותי,

אז בא ,עלי אדון המנוחה עם־שלומך ועם מנוחתך.

בעת ישתוחח בפתר לבי הדל ,אז 8תח דלתיו בחוקה ,מלכי ,והולה

ו* • ו  -־ *-׳ ד — • : -:י? ו•-*•• •:^ ••:

אליו *הי־ר מלכותך.

בעת ווגינה תאיתי אודרוחי בטנירים והתרמית עיןלם ,או אתח*

כןדזשי האחד ,אתה הער ,בא אלי אתה !:ם־אוךך ו?נם־ך<נמך.

נש •

!ג

מ.

ממור דנשס הקיפ לבי היבש ימים על־ימים ,אלהי .רקיע הטמים

\ ;•  ?] **-ן* • -*-־ : * -י * ו •  - — Iו ־ •

ןנדם עד לחררה .אף זנב אחד דק לא להיה לו למכ^ה מ.עמ ,אף אות .קל

אלן לממד.קר למךחוק.

... 96

ובינדרא״נת מאנורי

סי יתן וטלחת את־םערך הזועם הפידר מני־מות והכיח בטכטי

בדקים את־הטמיפ מךתקצה אל־הקצה.

רק הטמד ,אלני ,הטמד את־הטךב האלם הלו ,העז והאכזיי׳ הלוהט

בנוראותיו כל־לב עד לאשש תקוה.

וןן לענן חסדך ויראה במבט אם טובל בדמעה ביום חרון אף האב.

מא.

למיז תעמד ,מחמד עיני ,מאחרי בל־ההמון ,מסמתר בקךב צלך ז

הנה הם הודפים אותך ועוברים על־פניך בעשר הרחוב ולב לא יטיטו אליך.

וד ו׳ו ו• ־ ויו־.־• Vו ו * -י *-י

ואני מה מחכה לך מועד ומועדים והצינותי לך את־קךבני ,ובאו העובךים

וההולכים ולקחו את־פרחי אחד אחר האחד וטנאי כמעט ריק.

ו -ו־ ו״וי • :י־ ** ־| • * * -יו• •ו - -ו

מועד הבקר חלף ונם םועד הצהךןם• בתוך צללי הערב תכברנה

עיני םטנה .הןמטים הט?ים ה?.יתה ןוכיטים ןי וטטחקים  -ואני מלאתי

כלמה .אשב בבתולה עניה ואליט פני בחיקי .והיה כי יטאלוני לחפצי

 :י ו •• * * •י•• ו? י * 5ו • • ו  •• Iיו• • ו ״ וי

ואוריד לאךק עיני ולא אענה ך^ר.

אוי לי .איך אוכל ואויד להם כי לך אני מחכה וכי אמר אמרת

לי כי תבוא? איך אוכל ואורה ?לי?ל^תי ?י את־ריטי זה הבאתי

לך למיע־ ן ראה הןה הסתרת־ את־סידי יה בנאיה בסתר לכי.

ויו• ו״ • * •וו•* י * ו  ?*-ו ׳• * • י

יוטבת אלבי על־פ ,:הדטא ועיני חודרות הטמימה ואני חולמת את־

תשאךת ב|ןך לפתע ?תז&ם .דאה המאורות *יאירי מטביב כלם׳ ןס• הזהב
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יתעופפו על־מני ן!ךןבתך .ויעמד עם רב בפאתי דךךך והןנ־ט והשתייה

וראה ברדתך מךהןןרכבה ובהךימך אותי מלל הזנפר להוטיב לימיןך

את־הן^ךה העןיה ה&ת הרועדת מכל^ה ורנאוה בם?ך־צמח ב:טב בו

רוי׳ ?!ל?•

אך הנה חון1מת זדגת וקול אוזן מייבכתך  *6י^ %0טש$ת ךככ

עובךת על־^י בהמון בךעט ו^טאון ובתרועח צמלה . .הךק אתה חפצת

לעמד מוןחרי כל־ההטון הזה ומסתתר בקרב ¥לךז הרק א;י אחכה ואבד.

טו^מה יו^ות ח$ם?

מב.

בבקר ה<)1כס התלהטנו איט ?אזני רעהו לאמר :נךד כפירת דמה

רק אני ואתה ונחתור מ\ה ,ו<־י*ו;דע איט על־^ני ןל־האךמה את־ךבר מסענו

באין ןחוז לחפצנו ובאין תכלית.

06

נימני׳אלי

על־פני ;ם זה באין חוף ,בהיות אמן׳.ק^1גת ופיך משחק6< ,ם.ישתלבו

שירי יהיו לרננוח ,חםעים כמו נלים וחפצים מבבלי מלים.

העור  *6באה העת? אס המלאכה  *6שלמה עוד? דאה הוה

;רד הלילה על־הים ובחוף• האיר הניע באות צןןךי הגזים ביןנף אל־קניהן•

פי;דע מתי ת&לנה ט?עות היקיפ ומייי י!ז?לם היי^ח ^׳יי^י׳ ?׳יי1רב

הלילה כזיק האחרון אשר למבוא השמש ז

־ ־ו * יי* י?*ו  1 1י ־* -ו*

מג.

הןה יום ה;ה א(ןר ל> 1הכינותי נפשי אליך; ו**ףןה5 ,ל?י ,פאת אל־

תוך לבי לא־קרוא והיית כאחד ה^ם העומד בחיץ א^ר  61אדזננ\ וחתמת

בטבעתך תיתם נצח על־ךגעים רבים בחיי דטתעופ^יפ וחולפים.

וכיום היה כי ;.קר מקרה ואביט את־כל ז*ת ,אז אךאה כי טתנילליפ

זכרונות חיטים האלה אךצה מתבוססים באןק יחדו עפ־יכרון תענו?,

ומכאובי אשר לח;י הדלים והנוכחים.

6ז פנית בבוז מעל שעשעי ;לדותי אשר באבק וקול הצעדים

אשר שמעתי בילדותי כחדר שעשע׳ הלא אלה ה 0אשר הד קולם הולך

מכוכב אל־בוככ.

מד.

הנח זה א<ןר ;שיטח לבי :כי אשב ואאלב אל־פאתי הדרכים ?1ת

יניפו הצללים את־האור והגשם יבא למועד תקופת המיץ.

* י  ? * •*.-ו ־ * *Vו ־ :ו־ ־ורו• ו

מלאכי בשורה הטח לי הבאים מבנה־שמ׳ם אשר ל*1־ידעתי ולפריט

.ו•,״- • *- * ,י• ׳:־׳ *־• יי *־  1ו.,

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

שלום לי וממהרים לרוץ לדרכם ?זךהרחוב והלאה .לבי יעלץ בס ונשמח

הרוח העוברת מתוקה לי.

במגלות ה#חד ו.עד־אפלת הערב ^ד אשב על־״יד טערי ואני;דעתי

כי הרנן אשר לו קויתי בא יבא בפתע פתז&ס .אז אראה את־פניך.

• *י־ ** יו • • * *:״ •ו * * VIי •*ו

ועד־ב* העת ההיא אשב לי יאש^חק ואזט -לבדד .ו.עד־**י שעת ההיא

מלא הרוח אשר מסביב את־הריח הטוב אשר לוזקות.

*  - * -יי יי •*• י ן׳  -־ יי ״•׳

16

יביניואינת מאנורי

מה.

האם 6נ שמעתם את־קול מצעדיו בלאט?

הנה הוא הולך ,הולך ,תמיד הוא הולך.

בכל־ךנע ובכל־.עת .בכל־יום וננכל־לילה הוא הולך ,הולך ,תמיד

הוא הולך.

זמרות רבות זמרתי כנוח עלי הרורו אש טובה ואש ךלנה ,אך

קולותיהן קראו חטיד בלם. :הוא הולך ,הולך ,תמיד הזא הולך׳.

בימי השמי 8עם־ךיה בש&י הןיםן בינות לנתיבות היער הוא הולך,

הולך ,תמיד הוא הולך.

בלילות הנשם עמ־אפלת התטוו הנךחת במרכבת עבים ל? חזי!,

רעם הוא הולך ,הולך ,תמיד הוא הולך.

בינון ?ל־;נון לוחץ רק קול מצעדיו את־לבי  -וךק $$ע הזהב אשר

ל5ף ךנלו הוא הנותן זהר לשמחתי.

-ם

מו.

 61אדע מסטר ל?נת־ס הדחוקות אשר אתה הולך לקראתי הלך

ו״קרב .שמ?זך וכוכביך לא יוכלו להקתיר איחך ממני לנצח.

בקיים ועךבים ךבים נשפע קול צעדיך ומלאך הבחורה א*ןר לך

בא אל־תוך לבי ויקרא לי בפחד.

6נ אדע מדוע ככה נבהלו היום ^ל־ח!י ולטה־וה ךניןת חרדת ניל

ןגברה את־ל?י•

הייתי כמו בא לי המועד לכלות את־מפעלי ואני בתוך הרוח אשר

• • • ! ״ •  • • -־ י ׳זי•  , •4-ו *  .י י

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

מטביב אריח את־הייח הדק אשר לקדבתך המתוקה•

מז.

הלילה כמעט נמס ואני מחכה לו לשוא .יראתי פן יב*נ פתאם אל-

 **-י|־ י־  : •1״ * ־*ו י־ י יי * י• *

דלתי בבוקר אחרי־נפלי מלב ינ;עה.ואני שוכבת וישנה .הוי ךעי ,פתחו־נא

לו את־הךלת ואל תעצרו אותו מב*נ.

אש  *6ןעיךני קול םצעךיו ,אמצא-נא חן בזניניכם ואל־תנטו לעורךןי

נם אתם6 .נ־חפצתי כי יעוררני קיל־^קהלות הצפרים המצמצמות אי קול

 .--׳-ו•יוו-־  Iד>׳  - •?: • - 1ו I- , , 8

26

גיפני׳אלי

התח ד,סו.עד לקראת חנ אור ה£קר .תניני ואישן בלי מזגצור בךנע אשר

;נש אל־דלתי פיזאם אדוני ומושלי.

הוי שנתי ,שנתי הערבה ,המחכה דק למע אשד ינע בי אדוני

ו • Xו*• י - 1י ־:־*  *1 -•?•-י־ י

וטושלי למען תחלף .הוי עיני המנורות ,אשר תפתחנה את־עפיןפ־הן

רק לאור קולו בדי!קו ,פ:אשר;.ענ*ד לפני ?נמו חלום העלה פתאים מתהום

חשכת חשנה.

.

י•־—•-

תנו־נא דגלה אדוני ומושלי לנוכח פני להיות לי ראשין מכל־אוד

; ו ו־ י י ו׳ • ו• |־ ו ־ י ו • • י • *

ומכל־דםות .תנו־נא ויהי קול תרועת הנ־ל הראשון הנעור בנשמחי יליד

מ?ט ?נינו .תנו-נא^שבה אלי נפשי ךק זנה־שובי אליו:

מח.

בקעו נלי זמרת הצפנים את־י.ם דממת ה£קר ,הפרחים אשר בפאתי

הדרכים עלזו ועתר הזהב פרין מבין בקיעי העבים  -ואנתנו הלבנו כלנו

 -ו * • י*- :״־ *-ו • -ד • -ן ו ין״ *• • -י-ו  ^ Vו-ו

ועינינו  *6נתנו מם לכל־מראה בדרך.

* - -:ו ־ ;י ־וי *-יי

 61שרנו בשירים עליזים ו *6השתעשענו *6 ,ירדנו אל־הכפרי■

־׳ ו••  • • ■5ו יו1-־ו *-ו ■ Vו*י

לעשות קנין ותמורה 61 ,דברנו דבר ולא שחקנו ו6ו פנרנו בלכתנו .הלבנו

י ידי- • ?| Iו י י ו •־:ו Iי ־ו ו*  :־ י  -ו
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הלוך והחיהו ארדצעדינו והעת עברה.

י• י  :י • י ו 1״  • -? :יו

השט*ןנלתה עד־חצי הדקי? והיונים הנו בתוך הצל; .גלים יב<?ים

רקדו ויחולו לחם הצהרים .הנער הלעה נם ויישן בצל תחת התאנה,

*וי ־״י ו ־ !ו**• ^--״ יי״ -._ ,׳-״ -־ * - : -

ונם אני כרעתי ארצה על־שפת המים וארביץ את־יצרי העיפים על־פני

ו־  1י •־ ו • ־וי -י ו •  -:ו  : -י :ך• * -י •-־י ו -

ירק המודה.

יו?  - Vד*

ואלה אשר ארחו לי בדךך עיחקו.י.יל^ענו לי .את־ר^ים,נשאו לם׳זלה

והם אצים לדרכם .לא הביטו על־םביביהם רנע ול*נ ישבו לנוח ,ויעלמו

ו -י• ו-ו* •י ־^ ו י  -י י״ * ו *—- -י ז

בת3לת העךפל למרחוק;.ישוטו.על־פני כרים ו^כעותי^עברו מחוזותךח׳קיםי

וןדחים .יהי אלהים ע$ך* ,ךחת ?בורי* .על־דךכך אשר.קץ אין לה!

בלעג ובתוכחה האיצו בי לקום ,ולבי  *6היה עמי*) .בדת היתה נפשי

ו ־ ־^ • ** ־• *נ ו • ~ *י•• • * *ו * -ו •

בתהוים משמעת עליזה  -בתוך הצל אשר לחדוה קדרת.

והמנוחה העמקה אשר על־פני ירק השדה מעשה ידי רקםת השמע

• ״ ו * **^* ן 1י — ו* -י ן -יי  *•:-ו• -ו ״ 7 * -

רחבה ונםבה בעצלתים על־לבי .שכחתי את־הדבר אשר ׳על־אדותיו אני

י ו־ * ** ו י ־ 1־ ו ־ — •• *־וי י •** *י -י י  •Iי

הולכת והםנךתי נפשי בלי.דעת אל־נתיבות תעתזני הצללים והזמירות.

ואחר־בן ?הלךצי מתנומתי ובפתחי את־?י.נץאךא והנה אתה עומד עלי

-ם

ם-

36

רכינדרא.נת טאנורי

־ם

ואת־יןנתי ת<!נ4ף מלנלי ןקוחקך .מהריךאתי כי אי־כה תה;ה דרכי ו?י ןךפה

?בהה^לל־&אליך!

מם,

!<-<-.

ידדת מעל־כפא מ־־כותך ועמדת בפתח סכתי.

^3די 19ךתי ונסתר פ^ה ונניןתי באה עד־זןזניך; .י׳ךין ועטךת

בקתח מכתי.

חי־שי זמרה דב־ם לך בהיכלי וזמירות יזטרו לך בכל־עת .אך זמי־ת

י*•••ו* -י וי ו־ וו ו ו־ ו־ו *י ו * י!י •!-ו-

התודה הדלה אשר לצעירת הנערות ה*ת עוררה את־אהבחך .בייב-עניה

עי־ב לבה להתקרב בזמרה הגדולה אשר על־פני הארז׳ ואתה באת ופרח

* *• -ו • ו ד -י־ ו* יי * *׳י ־ >־ י *י < *  X * V * -־

הכאת לי לשבר והחייבת במתח סכתי.

 ? • -** - -ו• ו-יו* וי־ \ * •

ג.

הללתי מ?.ית אל־3ית בךךך העולה הכפרה לקנלץ .על־;ד-ו3ןרכבת

הןהב אשר קיך נראתה פת&ש {!רחוק והיא דומה לחלוש חזיון נגה .אז

נמלאתי מ&ד למראה מלך הטלכיט!

•ו -ן** •ו*ו ו -ו*•

תנןותי נשאו ר**ש ואני ךט־תי כי ימי הךעים׳ תטו .אז עשךתי וחביתי

לנדבות אשד  *6שאלתי ולמטמוניט אשר יזרו לעפר טפביב.

במק\פ אשר עמדתי8< ,ט התיצכח המרכבה .מבט עינך דבק אלי
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־ו~ *• * * ־ו • • •ו־וי • יו ו < —׳ ■^** ו ־ ו — -

ואתה ידדת אלי ושחוק על־ש־ך :אז ידעתי כי נאלת חיי באה לי הפעם .אך

!** *• ו ן ~ •• ד־ ■י ד י1-י ו ^ *י —*י • 1- -?-

מהאם שלחת אלי את־יפינך ואמרת. :מה־לך את לחת לי ?״

^י ו ז* * •• *ו ו • ו> * ו * -ו I -ו -ו *־

מה־עצום הוד המלכות אשר הרא־ת *ניד ידך זה פצולחך את־?פך

* <״ •-ו  IVי ו ״ ו * ן ו* • ו * ־ *^ 1 I V 1וו

לשאל נרבה מאת <**5לח נדבות! נבהלה הייתי ועמדתי ו 16ידעתי מה-

• ״ *ו״ ** * ^ -ו• ?| * *׳• ו״ו ־ * |־ ל•

?!?נעיית ,ואחר־כן הוצאתי ?1תוך .יןיקי.טי כ*לאט 1ךגר ד,נן מ7נ 0ודל

ונךןתיו לך.

אןד טה־נפלאתי בערב בהריקי את־שיק־ אך$ה והנה גרןר,זהב מעט

ודל ביךצרורות *עניי .אז בכיתי טךה וא#אל בלבי לאנ4רו מי ןי:ןוהיה ע=־

נפשי לתת לך את־בל אשר לי באין מעצור I

־ו• *.ד ו* ו • * * • I־ - Iו

נא.

ה^ילה רןךר ו&על יומנו שלט .חשבנו כי ה*רח לאחיון ח?ה

זה בא בטרט יב* הלילה ודלתות כל־הבתיס אשר ככפר נשנרו כלן.

* ** * * :־*-ו ו -ו * ־** •ו 7ו• 1וו \*ו

-ם

3־
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ניפנייאלי

אז י*מר האהד. :עור המלך יב^* .ואנחנו שחקנו ואמרנו. :היוד

ל* :היה!*

ח#בנו כי איצו דפק על־הךלת ואמרנו :איךזה כי־אם הדוח .פבינו

את־המנורות וטכבנו לישון .אז יאמר האחד. :הנה המבשר!י ואנחנו שחקנו

י ־ :ו * ** • י׳ ־ •יי • -־ו——  - I-ו י I •-

ואמרנו. :איךזה כי־אש הרוח!י

ובדממת הלןלה נשמע קול רע .#חשבנו בינתנו כי הוא הרעם

מרחוק .התרועזנה האךץ ,התמוטטו החומות רבהילונו משנתנו .אז יאמר

האחד, :הנה זה קול רע< 8אופן!• ואנחנו אחוזי שנה ודברנו ולא ידענו, :רק

י * י ־  * -י  -־ * י ־ : • 1ו־  * - -ו׳ * - Iו ?-ו ו

איךזה פי־אם £און העבים בגלגל!*

עוד חשבת הלילה רבצה על־האךץ בהשםע קול התף .דהי קול

כ|ךא. :התעוךרו אל תתםהמהו!״ אז לחצנו את־פפינו אל־לבבותינו וחררנו

מיראה .והאחד אמר. :ראו הנה רנל המלך!• ואנחנו עמרנו על־רנלינו

•״ו• ו י י י י — ו י* -י ־Vייו -^1-ו *י-ו  - -ו -

בקראנו. :אין לנו מועד להתמהמה עור!*

המלך בא  -אך אי נרות ,אי עטרות פךחים ? אי הכסא להושיבו

עליו? הוי בלטה ,הוי כלמתעולם! איה ההיכל ואיה מכלולי הפאר?-

* י ו י י ד  • -ו ־•• ־־יו—־ -.־ > ״

אך האחד אמר. :מה־לכם תצעקו והיא ל> 1תיעיל ז ברכוהו לעילום ב־רים

-ו**ו *־  * ■:1I,• • 1 -ו :וו וו•-

ריקות .הביאוהו אל־החדךים הצךים !״

פתחו את־הדלתות ,הריעו׳׳ בצלצלי קינכות! בחנוכת הלילה בא
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־ :י :-י Vי - Iו•:ו; ו*ו- -־וי I

המרד אל־ביחנו הפ]דר יחדל .הרעם ש*ג ב#מיס .מפני הכיה יסרב הח^ןד

 * -י | י ״־ ־ו•• ו״־י I׳׳־ ׳-.י י;״-׳ן* — י?Iו

לאהור .הוצא את־בלויי הפחבות א<8ר למחצלתך הקרועה והצע אותם בחצר.

Vו י•* -־1 >:י :־ו־::׳ ־:י י•־־ ו * י ״

עם־הסעי־ה בא פי־&ש מלבנו! מלך הלילה הנויא.

•*^ ״•יו ו •; ־;־ ייו -־וי ־*

פ-

נב.

ח^בתי ולא ערבתי לבי לשאל מעמך את־מקלעת השושנים א£ר

^  • . -י <״ -ו• • ־ • ו | י ־ ו י ■ | ו *  - -י• >־ י

על־ןךגרותיך .אז חביתי עד־הבקר עד־צאתך לדרך ,למען אמצא שארית

מעט ממנה על־הטטה .כמו.עני הפןבץ על־:ד בקעןתי לפנות שחד מפל

ןנלה אחד או שנ:ש.

ךף לי! מה־מצאת־ ומה־נשאדלי מאהבתך? ל6 #ךח ול^ ריח ניחוח

ו *6כלי עם־מי לעים כי־אמ חרבך העצומה הנוצצת כלכת א< 8וכבךה

כמטיל רעם .אור הלקר הרך בא בעד הא£נב ף^מורד על־מ^חך .צפור

הבקר צפצפה ות0זאל. :הוי אשה ,מה-וה נתן לך?׳ $ *6 -ךח י *6ריח

ניחוח ו *6כלי עם־מי נג&ם ,כי־אם חרבך הנוראה.

56

רבינדראינת טאנורי

יו<זבת אני וחושבת לדעת מה־ייאת לי מתנתך .אין לי מקום להצפינה.

** \ I V ^ Iי ן*  -|.ן*•|- ^ - •-ו ו  -ו י V

ב?יתי לחנור אותה.ואני אשה חל£זה ,ואש אלחצנה אל־שךי והכאיבה לי,

ובכל־ז*ת א&א בלכי את־בבור נמל ;נין* :את־הטתנה אשר נתת לי.

מךהלם היה ומעלה  61יהיה עור פחד לננד עיני על־םני האדמה,

*ן, -י י• -- *: • ?:ו* * -^• Xוי *יו *

כי ידך תעז לי פכל־טלחטותי .אתה נתת את־הטות לחבר לי ואני אעטי־נו

?|י * • ו* • * 1:־ * י ־ * *- Vי ו*.- • -־• *ו••י

חיי .חרכך עטי למען אנדע אידבבלי ול* יהיה עוד פחד ל:נד עיני על-

י *:ני ו 1 I^ -־״ י וו -ו •וי ^ —־ ו** ■ - -

פני האדמה.

ו ? •* * -י •

מךהיום הזה ומעלה אשליך מעלי את־בל צעצעי תפארתי הריקים.

•ו -־* ?־:״ ־:יי ־ י־ * • •יי \ •• •  • I- :י • -ו

׳ עתה אדוני אדון לכי!לא אוםיף עור לחפות ולבבות בסתר פנה ויל** אוסיף

עוד להתהלך בעניה ובנעיםיח .את־חדבך נתת לי להיות לי לפאר ול>

~ | •  :־  -ו ־ 1ו• ילי י ־ו ו < י * -י •ו • • | ־ ו

יהיו לי ציגצעי תפארת אחרים!

ם-

נג.

;פה הצמיד עלץךך המשבץ כוכבים וממלא אבני הפץ מעשה ח*ב

עם־רפ** רבבות הצבעים .אך יפה ממנו שבעתים חרבך העקבה עם־להט

־ ־ ו  • • : -־ י יי ־ * ־ ו י־ ׳ ־ו • י •ו  * 1י ~ -י
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בי־קה ,אשר דמיונה כבנו* אלהי וי0נו הפרועיה בעת תקפ את־מארנמן

:י י< *י • ן י • ו־ו וי ״•ו ־ו • • * .ן י * ״ו *• ו

הבער למועד מבוא השמש.

^ -י ו  - -י י

ו/עךת היא ?צליל קול החי.ים האחרון תחת ןנצמת המכאובים בתת

הטית את־מפתו האחרונה; נויצצת היא כשלהבת ההיים הטהורה האוכלת

 -די * -י י״ו״י ** • ו * ; י * ־-י י ; * * יו *

בזעם לכמה את־כל הבא מךהעפר.

ו*- ,^-י * *  *-י??*I

;פה הצמיד ?ל־יךך המשבץ כל־כוכבי םנלה; אך חךבך אדוני ,אדון

הך?ם ,ממלאה.יפ?ת בל־לפ^ה אשר תחרד בל־נפ<* מהביט ןליה וא<מר

יבצר מאדם מהנות ?ה.

 .י§- -י 1 V-

נד.

דגר  *6שאלתי רעמזי ו^םי לא קראת• באזניך .דומם הייתי בדפידך

*י *-ו•  • • -י ו׳ י•* י ו * *:י * •• • נ י  *9ו <

טעלי .נצבתי על־שסת הבאר עזובה .וצללי העץ ירדו עליה עקלקלות,

-די ..ו• -ו־ ־ -:ויי ו•ו* -״ז יו * * י .1וI -,

והנערות *בו הכיתה עם־פדי החרע) דאדמדטות הטלאות עד לשפתן .אז

ו ־:י * — -וי • - --י* ** -ו־ ־ו* — - • ;¥ו י

קראו לי ,צעקו לי ור&טרנה. :לכי עטנו ,הנה חלף הלקד ויהי צהרים• .אך

**ו • יו•-י ״ ־ו ¥ו••״ •  -ו< - 1-ו -ו• יווי • I-

לפי נמונ כי יאעמוד תחתי יאצלול התהום מח*בות ומה לא ידעתי.

••• •י*• ***•|- %:ו  * ? 1 -ייו •

לא שמעתי את־קול צןנךיך פב*1ך .עיניך מלאו,ינון פךבקן פי וקולך

היה ינע בדברך .אז הבית אלי בדממה. :איש הלך אלכי יצמא•  -ואני

יי י-־ ;־*י• י • ־ו ? •ויי • -יו י• -?,׳י״י
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ניהני׳א^י

־ם

ם־

ה־1עוירתי מחלומי ?המיז ואעיד מצפחתי מיס אל־בפות ידיו המצמדוח.

הץלים רפשי ממעל <^נו ,הקיק וןזר ?ןזחבא־ם אשר לא נראו וריח ■דחי

ה ב כ ל ה נזל ממורדות הרי־ך.

״ * ו * *׳ • ו** -ו

?בדת לשון וכםוית כלמה עמדתי בשאלך לי לשמי .כי מה עקייתי

^יו־ * י ו • ו • י *־ו• *ו?ו׳ • •ו• • י ?יי י

למענך אשר זכי־ תזכרני? ורק אשר לזו נבצרה מפני לתת לך מים לצמאןי

ו ־ * ו ן ו־• * יוו •-ו• ^• ו• * •ו ?ו • •• י| -י • • ־וי1י

הנה זה  *6י$ח עוד מלב• לנצח וזה ימלא את־חיי בנעימות תמיד .הנד עת

דלקר חלפה ,מת הצפרים רפתה ,עלי הנים רעשים ממעל לי ואני

? •V-ו* • * -״תי * ~ * ו., * - -%׳״ -. .־״ • . -־ .

יושבת וחולמת בהקיץ.

נה.

?צלית לבצת ?ל־ל5ך וב?ינ:ך עור תלדה חןנוטה.

האם לא באה השמעה אליך כ׳־הנה זה מלך הפרח בתפארתו בין־

*י• **  •- - ~*\ * -ן • • *י י י-ו -י -וי- .-:ן

התוהים ? התעוררי נא ,קומי נא! אל־נא תתני לעת לעבור חנם!

*י • •וו• * ׳■ו • * •ו• * — — ו^■ • *

בקצה משעול האבנים אשר בארץ שממות עולמים יושב רע• נלםור

 ? . .ו ~ -ו  1י • ו־ י ו** ו ׳ • * I״ •-־ו

ונעזב .אל־נא תשלי אותו .התעוררי נא ,קומי נא!
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ויוייי* *-־ו• •וו•? י • *

מה־לך כי השמים נוט ינוסו ורעדו בשרב מצהרי שמ<ז 9 -דדלך

~ ■ו•• ־* * •-ו? 1׳ * -י ו יו י־ * * ^ * •

כי החול הלהט לשטח לו את־א.ררת הצמאון -

האין אפוא ניל במעמפןי לןך ? האם ?ל־כל מךךך כף רנלך לגו

יריע נבל־ךרכך בנעימות זםרת מכאוביך?

*• * * * -ו • • \• I-ו- -ו *יו

נו.

הנה ככה נדלה עימחהך בי .הנה ירד ירדת אלי .הוי אלהי כל־£מי

י יי ** *\ * •ו*ו׳ •״יו ?-וי•* וי־ ׳ו ו-

רשמים ! ?ה ה?תה כל־אהכתך אשר לך לולא הייתי אצכי 6הז

עשיתןי לחבר לך לחלק עטי את־כל אוצרותיך .בלבי הקימות לך

*י־־י ; • • *י * ־• • י י י י  :יי :־• וי י• * • \

י^שיעש*עיך ם?זפן אשר־6וץמך .בתוך חי, .יצר לו רצונך את־צלמו.

ולנל־&ת,עמית תפארת כל־הויד ,אתה מלך המלכים׳ לבעבוד ללד

את־לכי ב;פ,יך. .ו.על־*ת תטם אהבתך בתיך אהבת אהבך למען.ידאו אותך

בהתחברך עמו התחברות שלמה וכפלת אותך לשנים.

זיו־יוי • •ו־ו  .-:ו•־:״ וי •די•

נז

הוי אורי ,אורי! האור אשר מלאה ממני כל־הארץ ,האור הנושק

לןנירם ,האור המתוק ללב;

76

רבינדלא.גיז שאווי•

הנה מרקד האור בלב־־!״׳ חמיך ;,רנה ר?ד לאיי על־מיתרי

אהבתי׳ חמיך׳ .ה#מים ננןתחים• הרוח סעד בחזקה והדחוק עובר ?ל־

^.־ ה*־.מה.

צמ־י הקיץ 6רשות את־מפרשיהן בים אור .חבצלות׳ ויםמינים ינאו

־ י י •--׳ וו• * ון**•ו:־ 1״• *־|•• •ו

בנשוא האור את־נליו.

האור יהלק והיה לזהב על־פני כל־עב ,חמודי׳ ויזרע אבני חפץ ללב.

העיטהה תפרוץ מ׳גלה לעלה׳ חסודי ,והיה ניל אשר .*6״5לד .ןחלי

הגושים עברו אתיגדותיהם ושבן* החדוה פ!־ץ החוצה.

— •״• ׳ו • ו  • • .וייו  -יו * ד— ו * -

-ט

נח.

תני והתערבו צלילי השמחה כלם בשירי האחרון  -היא ה&מחה,

ו :•:ו :ו • ; * , - -י י־ י1-ו • -י;?

הדמיית לאי־םה ונתנה את״להרו בשערוית ע* בקדכ צמח כר־ידמ ,היא

? יו* ?י־*ו ו י * * :י ו V: 1-׳* י־ **4ו

העןםחה דפ;קךת 5ל־תאומי האחים ,על־החי׳ם והמות׳ וחוללו באין מעצור

לרחב כל־האי־ץ ,היא דעימחה ח&־צח עם־רוהות הסערות וסערת ומעוררת

:־ י י י י י ־•;י  -י * —  :י V:י ו * י

את־בל־חי בזיהוק קולה ,היא השמחה העלה תמס ב#טף דמעותיה עיי־

 - V Vי| ויי י ־•ו* *? V• .־[ ■;.־,,.

הלוט הדל האדם והפתוח והיא ר.ע*!:חה אשר תיזכין לעפר את־כל אשר

** ו״? — | • ־ י נ * 1״  V * V -ו י ו * • *1
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לה ודבר לא תדע.

נט.

אמנם ידעתי .אהוב לבי ,כי רק אהבתך היא ת*מה באיר הטזהב

*י׳־ ,וי • •-י-ו־ ,.ו • ־ו- . .ד

המייקד ?נל־פלי העלים וךדא הנשמה בןנבימ העצלים השטים בשמיש והיא

הושמה נם ברוח הצחה אשר תשות בקדתה על־פני מצחי.

•- * - * * :־-י ** י ־וי י*? י ו • -ו • י

אור הלקד <ץטף את־עיני  -בשךתי היא אשר שלחת אל־לב* .את־

פניך הןז־ת ממרום? ,ניניך הביטו לתוך ע־ןי ,אז:י:ע לבי ?״?פות רגליך•

ס.

על־עיפת הים א£ר לעולמות איךיןץ מתקבצים ןלךימ .ה*מים ממעל

אשד אין להם חקר לא ינועו והמים מתחת א£ר אין להם מנוחה יםערו.

על־&פת היש איןר קיעילמות איךקץ מתקבצים ילדים בתרועות נדואת

ובמחולות.

86

נימני׳אלי

-מ

בתים הם בונים להם מךהחול והם משןשעים פקלפות רןינכי1ת

ריקות .מךד^לים הנוכלים הם םעיךנים להם את־אניותיהם ומאחים

אותן פקול שמהה ?גל־פני תהומות רתוקות .הילדים מיןזג^זנים ?נל־שפת

ה;ם אשר לעולמות.

אין הטה יודעים לעיחות .אין הטה יודעים להשליך חבות .דיני

-].י ו י •ו  -ו  -ן : •:־;־• ־ ־י־

פנינים צוללים לתהומות למען םניניהם ,רוכלים שטים פאניותיהם ,ודק

; • י ; ־ י  Iו ; |-י • * ו• * י וו?•  -י זי ■

ילדים מלקטים חלוקי חצץ ושבים וזרים אותם לרוח .אין המה מבקשים

מטמונים נחבאים ,אין המה יוך^ים להקיליך חפות.

 1היש סער בתרועת נילו והולך הלך ונאה והחטים מזהירים בזהד

*חוק ינע .הולים זרעי המות מזמרים באזני הילדים זמרות בלי מחשבה

ו י י״־^ ־*• ״ ־ ״ ?י ו׳־•׳ :ו:־ ־:׳־ ו׳ ו׳ *יי׳

והיו כאם המטלטלת את־עוללה פערע) .הים משעשע את־הילדים והחפויש

 * :י ־  -ו — ו י י ״ * ? ו* - V״ ו ־י׳ ־ ־ ״ ־ו * י  I־ * •

מזהירים בזהר £חוק ינן.

?ל־עיפת הים אשר לעולטית איך.קץ מתקבצים ללךים .רוחות

המעךה פולטות על־ךקיע השטלם באין נתיב ,אניות נשברות וצוללות

במ;ם ואובדות ,המות מהלך סביב סביב  -והילדים מישעשעים? .יל־קיפת

הים אשר לעולמות אין־קק נקבצים יליים לקכצה.

םא.

השנה הנופלת ?ל־עיני עולל  -היש אי?ז יורע אי מזה באה ז דגה
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שמעה תשמע לאמר :מעון לה בכפרי הפלאות בתוך צללי !עדות־עד

המוארים באור ת)לעי האש הכהה אשר £ם שני ציצים ךוי כןןם .משם

,היא באה למען נשק את־עיני העולל.

השחוק הר?ד על־שפתי העולל מךי;שנו  -היש איש יוך? אי אי&ה

נולד!? הןה צוטעה תשמע לאנ&ד :קרן צע־רה וחורה אשר לחרמש הירח

דבקה ?:קצה ענן מתו נוע ובחלום ב!קר טבול טל נולד פטר רחם  -זה

העיתוק הד?נד.על־שפתי העולל מדי ישנו.

ץ הטל המחוק והצח הלבץ ?ןל־יצרי עולל  -הי< 8איש יוך.ע אילוה

התיופא ?ד־6־ ,ז הנה בעור היתה אמו ןלןךה צןניךה חלף את־לבה פתעלטות

לחש אהבה עננה  -זה הטל המתוק והצה הדבק על־יצרי העולל.

־•1 *1׳ * ״י ׳ו־ * ״ י ••— * I

סב.

כי אביא לך צ?נצ?ים צבו?• צבזנים שונים ,פני ,א 1תבין נפשי את־

מ*זפט צנה הצבעים הנפלאים אשר ?ל־העבים ואטד על־המים ומדוידוה

96

ובינדיאינמ גגאנורי

-נ:

נהךךים ככה הפ־חים ?שלל צבעיהם האונים 3 -י אביא לך צ^צעים :ןבי?ייי

ןןב7ם סונים׳ בני.

כ• אשיר לך את־שירי ל?עבור וךק״ךך׳ אז תדע נפשי מאד מדיזנ־

זה תזרום זמרה בתיך העלים ומדוע ישלחו הנלים את־צלילי קולותיהם

י־ו יוי * ו *• • •וו -־• * - 1-., V

אל־לב האדמה הקשבת  -כי אש׳ר לך את־שיךי לביעבור הךקיך־•

כי אשים לך ממתקים על״טות ;דיך החומדות ,אז תדע נפ<8־ טיז*ש

לפ־י־זה .יהיה הךב 0בכוש דפךח ועל־מה זה ימלא כל־פייי ןםים צופים

?שתר  -כי א&ים לך ממתקים על־בפות ידיך החומדות.

כי אשק את־לח־יך לנטוע שתוק בשפתיך ,חמודי ,אז אבין היטב

• *-ן* ו •י ן יו  -ן ו ■ ו * • ן I * • 1־?-

מד־משפט החךוה הזרמת מךהשמים ?נם־אור ה^קר ו^ה־ךבר הנעימות אשר

יד.ן רוח הקיז לב&רי  -כ־ אשק את־לח״ך לנטוע שתוק בשפתיך.

סג.

זשיתני מודע לרעים אשר ל* ידעתי .שמת לי מושב פכתים אשר

 <6לי .את־הרחוק ממני הקרבת אלי ואת־הנכרי עשית לי לאח.

* * •* ו•*• • וו  • - -ו -ו •  * • % •|<-י *:

כי יהיה זנלי לעזוב את.-מח?וי הנאמן ורע הדבר כעיני אכן אש?ח

כי שבן הישן בקךב החדש וכי אתה ש.בן בלל.

?יךלךה ומות ,בעולם־זה או בעולמות אחרים׳ ככל מקום אשר אתת

םביא אותי שמה ,שם אתה לי החבר האחד לחיי לעד ולעולם אשר תקשר

את־לבי בעבתות הךות אל־כל זך.
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וזח אשר ידע אותך ,אין־דבר זד לו ואין־דלת מנודה לפניו.

אנא רצה את־תפלתי ואל י^בדו ממני לנצח נןנימות מני! האחד מפני

*ןזעשעי הרבים.

סד.

במורד הנתל י*$ם ביךטךפי החציר הנשא יןזאלת• אותה לאפ!ד:

{, ,ערה ,לאן *ת הולכת ואת־םנורתך אשר בידך את מכפה באדרתךז ראי

י ו ?1׳״•  * § * ¥ו *  ^ * -״ *?* I־ו ו־* ו  -־ •  -ו ו •

הנה ביתי אפל כלו ונעזב  -השאיליני את־נרך .,אז נשואה את־עיניה

!*יורות רנע אחד ותבט אל-פני מן־העדפל ות*וםר. :הנה באתי אל־הנחל

להציף בזךמ׳זו את ה^נןךה כאשר יךד אור היום לנטות מערבת*• ואני לבדי

עמדתי ביךטדפי החציר הנ&א ואתבונן אל־הלהבה הכהה אשר למנויה

* ־| י ן —| י • ? -י• • * * | ״ו * ״ * * • ״* * *— 1וי

מןןה ללא־הועיל על־פני הזיס.

07

גי&ני׳א;,׳

־ם

בדממת הלילה א*ר־;ךד *אלתי א1תה לאמ. :-מןרה ,נרוויך ולעלי

כלם  -לאן אפוא את הולכת עם־מנורהך י דאי הנה ביתי אפל כלו ונעזב-

;־ * :יI־  -ו יי ^ ו י ־ן י •  -־ י \ -וו**V

ה*איליני את־נרך׳ .אז נעיאה את־עיניה ה*חדות אל־פני ותע&ד רנע

אתר כפשחת לןל־הפעפים ואתד אמךה. :הגה באתי הלום להקךיש

את־מנורתי קד* ל*מיםי .ואני עמדתי ואתבונן אל־גי־ה בהיותו׳ אפל ל־ *ר

י וי• Iי  -י ״• •*•1־;•?•ו  *- I*-ו * י ו

הוזדל בתהו.

בחשכת תצות לילה באין צ!ה ,יריו *אלתי אותה לאמר. :מנךה׳

למה־יה לך אח> את-הטנוךה קרוב אל־לבךי דאי הגה ביתי אפל כלוי

ונעזב  -ה*איליני את־נךך״• אז התיצכה רנ.ע אחד ותח*ב מח*בות

ותהמה ותבט אל־פני מךהעךשל ותאמר. :הנה הבאתי את נרי ,למען שים

חלקי אף אני כחנ יעב :-דמנורותי .ןנהדיגי ואתבונן אל־םנורתה הפןטןה

האדךת ללא־הו.עיל ביךקןדות.

סה.

מה ,אלה׳ ,ך*.קוי הןבחר אשר ח:0ןי :םכופ ח *.,ז>*ת הגןלאה

ן,ד ל*6תה י

משךךי! ד*מת ת*$ח להביט £ל־$י ?ניני את־בךיאתך אשר

בךאת ולעניי לנל־פחחי אזני לבעבור די׳*:יב על־פיהן ?דממה לקול צלילי

זםירותיך נצח?

עולמך בךא מלים בתוך רוחי וחךותך מוםישה עליהן את־ה;$ינות

אשר להן .ממיר אתה את־רוחך אלי באדץה ובי אתה מוצא את־כל מחקך
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?*,יי לד•

סו.

זאת אשר התלוננה תמיד במעמקי נפשי בדו ערפל וינהות ,ז>*ת

אשר לא הסירה מעודה את־צעיפיה מעליה בהיות דג!קר — ,תהי נא ז>*ת

ו־* -י* ־ ? י ו־**  * *-ד  .ו -יו • *

מתנתי האחרונה אליך ,אלהי״ מעלפת אחרית זמרתי.

—׳? י• * ־  1י ••*ן וי־ ו \ י י ־ו־• • ו* •

מלים ערנו אליה והחטיאו מלמצאה; תחנונים *פותו אליה לשיא

י י ^ו י•י * ו יויי •ו?ויי -ו־׳ -יי*-יו

את־כפיהז החומדות.

*־-יו*-

ו#ה הייתי ממדינה למדינה ואותה *מרת׳ בלבי; מפכיב לה עלו

י י • • •~• * י ו • ? ו י -Vו•  • 1׳ • י י י י■

ויךד? חיי במעלות ובטוךדות.

במת*בותי ובמעשי ,בחזיונותי ובחלומותי היתה היא דטו*לת ,ורק

א*ד ?מד ןנמיה תמיד מרחוק בךךה,־

ס-

גל

רבינדרא־נמ טאנורי

רבים ךמקי ?נל־דלי:״ וישאלו לד*! .יזובי.על־ע.ק2ם 6ב* חמדה.

 *6היה איש בכל־הארץ אשר דאה אותה פנים־אל־טנים ,והיא

יו • * ? ?: V * V־ ״ * * *• * ? • וי

נשארה בדרה ומחכה ער־תב* ותבקש אוחה.

-ם

סו.

אתה ה#מןפ ואתה נם הקן.

הוי אתה הנחמד ,אשר אהבתך .מקננת בשטים יעטה את 5ל לנ#הה

צבעים וצלילי קול וריחות.

דיה בא ד&קר עם טנא זהבו .צסיא מכלול יפי לעטר כו דומם את־

האדמה.

י רו י

אחר בא ה?נךב ?ל־■ ,:קריש בדדים העזובים דני עךךים ובינות

למשעולים לא־ךרוכים הוא צשא ?בד זהבו קזלום מים הפניהה הנדזל

בט7נךב.

ושם ב*שר השמים! פרושים באין חקר לנוכח הלנומה ,והיא ערנת

ו*  •-?- *-. -ו • -:ו* -ן ו  - -ו • * ו• **

לעוף אל־תוכם ,שם ימעזול הזהר הלבן באין ?זמץ כתם .עם אין יום ואין

לילה ,אי; דמות ואין צבע ואין מלה אף אהת.

-ו * -וו |-ו -Iו-ן I•* -וו

פח.

קו ה?ןמ< 8אשר לך ירד אלי לנל־פני האךמה וזרועותיו פרושות ,והוא

עומד ?ל־יד פתחי כל־היום לבעבורקחת ןטו ולבעבור הרב׳ץ לרנליך את-
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ה ׳נביט אשר ׳צדו לך ךמעותי ואנחות ,וזמירותי.

בהוללות שמחה תעטה על־לבך טבול המכבים את־אדרת העבים

הקדרים ושום ת&ים לה מראות שונים ותכפול לה מכפלות באי! נ׳םטד

ותתן לה צבעים א<8ר יתחלפו באין מעציר,

ו• *I-ני•  : • * 1״ ו -Iו —י

קלה היא מאד ונמונה .עננה ורות דמעה ונידרת ,על־כן אהבת

•י* • ו ו• י ו־ ;ו • • -וו - **I :י -* I-ו *

אותה׳ אתה הטהור והצח .ווה הדבר אשר לא יבבד ממני לכפית את

*  -״ ־? ד ־ ו ו* ־* י י * •;~ י ו י |* -

אורך הלבן והנהדר כצלליה האדירים.

ו י ־ ? Iו ו -י ו* • ו *** * -י •

םט.

*ת זרמת־הךיים השוטפת יום ול;לה בתוך גיךי היא ה$ווט2ת בתוך

היקום ומחוללת אידםחולותיהיבקצב וב?!דה.

ם-

27

נימני׳אלי

והם ןס החיים הדופקים בעליצות ניל בקרב עשר האדמה בתוך

ו  -״ י ~ ו*׳ י* י י  *:יי 1־ *  1* Vו ו

טרפי עעיב אין מספר ומשתטכים בהמון ולים םיעךים בתיך ?גלים וםךחים.

והם נם התיים המטלטלים בערש הים הנדול אשר ללדה וא*8ר

ו  -־ ־ -׳ —ו::״• ו* * ־<״ -י 7 *- *- - V 1

לפות ,אשר במורדות הים ואעיר במעלות הים.

ואני;דעתי מ&ד בי נם יצרי ימלאו זיו ננה פלס בהיותם ננןים אל־

צבא החיים הזה ,הנה זאת בל־נאות־ בי דפק החיים אשר מעולם מפי :נם

ו* --י ־ * •— יו 1-י • •**ן* •--־ י ״ ^ * ו-

בקרב דמי ברנע הזה.

וי ן* ? • *י *- -

ע.

היפלא מטך לעלוץ עםללגליצות הפךר הזה אשר מעולם? אם יבצר

מטך לפזז ולכרבר ולנוע עם־שפלת החךוה האלמה היאת?

כל־היקים סער ולא יעמוד ,אין מביט לאחור ,אין לח אשד יעצור

* ־ :י *- | -י  ; ..I-י -ו *1-״;

אותו להעמידו מפערתו.

ו *-״ ־ • -י־ *

י.חד עפ־הזמךה הנחפזה והפיעדת הזאת באים הזמנים במחול1ת־ך.ם

וחולפים  -צבעים וצלילים וריחות מ<2תטביס זימרת זרמות באין קק

בעתי־מ חייה אשי תחלוף ותנוע ותמות בבל־רנע.

• 1יי י;? - *1ו־ ו ; ־  1 -:י ;י •־

עא.
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טוב לי ב• אםלסל את־נפט׳ ואהפכנה לכל־רוח ,למען אשר תשליך

• ^  - 1ו  -י  • :-יייו*ו ו• ־ ו  -י ן *• * ־י ו • ו

צללי צבעים על־פני הדר זיוך  -זה המיה אשר לך.

זו״ ו••  -ו -1- • :ו * ־־ו ׳־* * י

אתה ב^צם ;ךך שמת נבול בקרב נפ0וך וקראת לחלקי נפ<8ך

הנפרדים רב^ רבבות שמות .וז^ת נפשך הנשררה היתה בחרבי לעצם

•-ו*י • י - 1ו ״וו•—י;*• •ו* ו•? • ויי

מעצמי.

שיךי דטר נתן את־הד קולו בשמי בל־השמים בתוך המון צב?י

דמעות ושמחות ,דעות ותקות; נלים עלים ויורךיפ .חלומות נמונים ונבי־אים,

ובקרב נ ?שי הנה נם תכוסתך אשד הכינות לך אתה בעצם ידך.

הקיר אשר הקימות לך צבוע תמונות עד־בלי מספר עעיויות

־ • < ו־ י י• י  Iי ני ־•־ו  -ו• • .ו > י*

בםצבוע הלילה והיום ומאחריו הנה נס הפטא אשר לך וחקסים עליו אותות

םתךים רבים ,מאקלים ונפלאים, ,ואין בם אף.קו אחד ;<8ד.

התפארת הנתלה אשר לך ואשר לי יחדו בפתה את־פני השטים•

-־י** -ו י *י I-1:־״ • ־וי ־ * *:ו•**- -

בל־הרוח אשר מסביב ירעד לקולות הצלילים אשר לך ואשר לי יהדו,

ם-

37

רבעז־וא״נוז סאנורי

ורוירות על־דורות יעבדו עלינו ככה בדעלמנו ובהיותנו שנינו  -אהה

ואני יחדו.

הנה הוא ,האחד הפנימי ,הטעיר את־נפעיי ב*נע ידיו הנשתרות

• - - . . , - *Vי  V־:׳ -.־** -־ו •

והנהבאות.

ו־*ו*

הנה הוא המפיל את־קפםיו על־עיני ומנגן פתאוה על־מיתרי לבי

־ ־ י  :י* * -׳•״״* ו-־ ו  :־ י! ־ ״ ו-

מדי א#ר יחליף בי את־התענונות יאת־הטבאובים פעם כה ומעש לה.

הנה הוא הארג את־אךנ ה;8ה אשד לו בחליפות צבע• הוהב

והכסף ,התכלת והירק ,ומבעד למכפלות ה&מלה הוא *גולח את־כפות

 I־ *•ו  * - : -ו >*-י-־׳ *י׳ : . - :י * --

רגליו אשר אם א3ע אליהן ושכחתי את־נםש־.

 *:-י־ יי י י־ ו־  -יי ו  • * -ו  * -ו •

ימים 3אימ ורורות חולמים והיא הטניע תמיד את־לבי באלפי שמותיו

השונים ובמראות שונים ובסערות ניל וראבון טינית.

עג.

לא באמרי נואש ל^ל אראה נאלה ל:פ£׳ .בתוך אלפי כבלי

ו*ו־ ״ ־ י* י .־ • ו־:־  <.־ו - -ו ״

תענונים מוצא אני את־החפ<8ה חיבקת אותי.

־ו־ י * -י• *-וו י* ן •

תמיד אתה מיסך לי את־ממך ?נך הנבחד עם־צב^יו וי׳יחיתיו

האונים ואת־בים החרעי אטד לי תמלא עד־עופתי.

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

 • -וי ־י Vיי• • ו־ - -ו•.

בלבת אטף׳ יעלה עולמי את־מאות מנורותיו ה#ונות ויעמיד אותן

 * - — :ו י  •• * *-י  -ו  .־ ו-וי ־ ?י

למנ* דפזכי! א?יד ליידלר•

את־<5ער• חוידי א<5ר בי לא אםנור עד־נצח .תעננית מראה עיני

*י ־ ־:״״ V • V1-ו ■י״ *  -־י*־\ ;-־ • -

ומשמע אזני ומנע *יךי יהיו מקור לחלננוניך.

כל־חךוניהי יהיו לשלהבת תעננות וכל־מי6אלותי יב£־לו 6ךי

| * Iי * •ו ו  -ו י •  \%-ו* יו - I׳*־!־ז ו•

אהבה.

עד.

היום חלף ,הציללים יךדו ?ל־פני האךנןה• הנה באה העת ל.צאת

הט־מה ל?לא את־כדי•

רוח הערב צעיא את־רנת ד$־ם הכברה .הנה היא כיראח לי לצאת

*-י*  -• • -־^״ י יו -. ▼-ו -״ * -

אל־תוך הח#כה• :בךחיב הברד אין עברים והולל־ם עוד .רוח צח ;פות

ןה^ים מי/קדים על־פני לנחל•

7־1

ני8ני אז׳י

-ם

לא אדע אס אשוב הןיתה .לא אדע את־מי אפגוש 5ךךך• שם ?שפח

הןחל לאני ?ר*,קלןה יו£ב איש זר לי ומננן פכנורו.

עה.

מתנותיך אשר נחת לנו בני הג׳תה סטלאות את־בל צרכינו -ובכל•׳

^ו * ו  ) < 1־ < • ו״־•ו * ו! י י ;י־ ו.

זה אנחנו עבים אליך בפעם בפעם ומשאלותינו לא מ.עמו.

הנהר ע£ה את־משלחתו דבר יום ביומו וממחר לידן ארחי ביז-

וו • י •ו־ו ו־ • :־ * -ו *ו ״ן

ע1דות וכפרים  -ובכל־זה נחפז זרמו אשר אין מק לו להניע למקום־שם

* :״• ***:ו*•; יי* י־ ו I -ו *־יי•ו׳ *

חךחץ את־בפות רגליך•

בריח הניחוח אשר לו.ימתיק ה^ךח את־הרוח  -ובכל־זה פןץלו

דאחרין יז/יה לחיות לך לקרב; פלו.

ל* חדל הארץ בהיותה עובדת לך.

איחיבךי המשורר ;כין איש איש ?ל־פי דרנו  -ובכל־זה חנות כלש

האחרונה *ה רק אליך.

?**I- * **-ו

עו.

ה׳ום ?ל־יום ,אדון חיי ,שומה עלי לןםור לפניך ■נים אל־פנים ?

אם בנ*זנל 3פ:ם שוטה ?גלי ,אתה אדון בל־הןולמות ,ל^מור לפניך פנים

אל־פנים ?

התחת שמיך הנבהים על• להתיצכ דומם ונלמוד ובלב ענוה שומה
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ו, --״ן* --,..., ..-ו-ו ו־ י־ *? 7־

ןגלי ל?נמור לפניך פנים אל־פדם ?

הבעולםך אשר שם ע:בלים כל־היום׳ בקרב הטון נהפז ובעורי מ&ען

עבורה ומלחמה ,שומה עלי לעמור לפניך פנים אל־פנים ז

ואם פעלי ןר*ם.על־פני האךן:ה הזאת ,האם בדד ובאין לשין תה•ה

שומה עלי ,אתה מלך המלכים ,לעמד לפניך פנים אל־פנים ?

עז.

ידעתיך פ• אתה אלהי׳ £ל־מ אע*־ מרחוק  -אך ל* ידעתיך כ•

אתת קרובי לבןבור אוכל להתחבר אליך .ידעתיך כ׳ אתה א?י? ,ל־כן

א־יע ׳£־{ל״ך  -אך  *6אחפש ב;ךך בתפוש ןדד רע.

ס־

••יי״••■••**.

■;11• 0״ ו ,ו
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לא אע&ד באשד תרד אלי ובאזור תאמר לי כי לי אתה ,לבעכור

*:י ־ 1י יי־  *- • •• V1- --ו־,־

אצמיד איתך אל־ל3י לעשותך ליעי לי.

אח אתה לי ביךאחי  -אך אני לא אתבונן אליהם ולא אחלק עמם

את־שמ־י ,כי את־כל אשר לי אחצה ךק ביני ובינך.

בטוב לי וברע לי לא עמדתי עם־בני אדם כי־אס עמך עמדתי ,יראתי

מ;אש את־חיי.ול?ן  *6א^13ול.נפט׳ בים החיים הנרול.

עה.

אז בהיות תבל חדשה עור והכבבים הזהירו כלם בזיום הראשין ,ויקבצו

׳ ו ״ ־ 1״ ? ׳  ~ -־ ו י י < • ? י־ י ״?׳ ׳

האלהים ויבאו וישבו יחדו וישירו לאמר. :י־אח ,האח ,שלם החזון עד-

״:׳ -י  ••-ו *- ** -י  ? V - > ? * % * -ו-

תכלית! האח ,האח׳היתה המומחה בלי שמז דמי!*

״ו• * * *י ׳ו*  :~ -ו וי **ו

ושהאש ויקרא האחד, :ראה אצכי כמו פרץ נפל בקיר המאורות

־ו ־•וי? *י? * *י * :י!.־ ; ■ ן ־ו

ואחד מךהכנבים א;ד*.

ומ־תר הוהב אשר לנבלם נתק ,שיךט חדל ,רחררו כלם חי׳ךה נדולת

וןקדאו. :אמנם בן ,הלכב האבד היה הטוב מכל־הפ!כבים ,ציץ־התפארת

אשר לכל־השטים!*

ו־ ״ ו - ,יז•

וםךהיום ההוא ;בקש הבכב האבד בלי מעצ־ר ומפה למה ת?נבוד

ה*?עה כ* באלד הככב אבד לתבל שעשןגה האחד.
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ורק בהיות הדממה עמקה בלילה ושחקו הלככים והתלחשו איט

ו•I-ו ־ו י י י**• ־ *ו י ו י ו  • * 1ו • ו — 1

באזני אחיו ואמרו• :לש,־א הם מבקשים! שלם החזון בבל ,לא יחסר דבר!״

?:ו־ יי ויו י - : • -ו  -ו י ־ * -״ *  * ^ Iו ^ * *

עט.

אם־זה נוךלי לבלתי מצוא אותך בחיים האלה ,כי־.עתה תךנא ואדע

תמיד בנפשי כי נםתרה ממני חזות פניך  -תן־נא ולא אשבח את־ואת לרנע

*• .־ו•י׳ויי  1יי ו  -ן י ו * ו — * ו* -

ואעא את־מכאוב דאגתי זה כקרב חלומותי ובהקיץ.

וי• י -ו ־ו־ .י וי Iי ד־ *! -ייו

אם חולטים *ימי בשוקיט םלאי עם בעולם זה מדי זןמוםות מ&א

בצעי דבר יום ביומו ,בי־עתה תן־נא ואדע תמיד בנפשי כי דבר לא רכשיד-

.,.ו• -־- .ן-,,־ • ־ :־•׳ ו• * - * ,

תךנא ולא אשכח אוז־זאת לרנע ואעיא את־מבאיב דאנתי זה בקרב

•• ו *  I * Iי וי|-יו־י  ; -׳**• * ו*י*

חלומותי ובהקיץ.

-1ו*•וו

כי אשב בפאתי הדרך עןף ןנאנח מעמל ,כי אציע לי משכב על־פני

עשר האדמה׳ כ״עתה תךנא ואדע תמיד בנששי כי עור רב לפ.:י הךךך ־

תן־נא ולא אשכת את־זאת לרנע ואשא את־מכאוב דאנתי זה בקרב

■* ן • ן ״ו -י ו* -י ו? ו * ״ I־ *••1ו Vיי

חלומות־ ובהקיץ.

 • 1ו *** *
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אם לב#י חדרי את־עך;ם ןהחלילים מךיןנים בקול והעוחוק הולך

ונדול .כי־עתה תךנא ואדע תמיד בנפשי כ* לך לא לקראתי לביא אל־ביתי -

תךנא 6ו* אשכח את־&ת לךנע ואשא את־מכאיפ ךאנתי זה בקרב

חלוםותי ו?הק*׳4

פ.

אוי שמשי א2ר לנצח יזהיר! דמיתי לפליטת ענן סחו הי׳געה

בשמים ל *6הועיל .מנע חמך  61הפיץ עוד את־אדי למען שימני ?נם־

אורך להיות כאחד ,ואני פה ספר את־החדשים ואת־השנים המבדילים

פין• ובינך.

אש־זה חפצך ואם־זה לך <5עשע ,כי עתה .קח את־נפ^י הריקה

והשמה הי>*ת ,משה אותה בצכןנים׳ שים עליה והב ,ורה אותה על־פני הרוח

הפוחז וזרעת אותה לנפלאות שונות.

־ ו•־ ו י * |־ו?

ואחר־כן כי יהיה חפצך לכלות את־שעשעך לה בלילה ,תךנא ואטש

;*־  -י י י:;V *:׳ ו־ י ־ד־ V ,*,־-ן• -ו* ;  ,.־

ואבד בחשך או בשחוק כקרך הלבן כקי־ה זכה וטהורה.

פא.

ב;טים אשר שבת־ רכל־מלאכה התעצבתי אל־לבי ןל־דבר העת

הז&בךת חנם .אך הזנת לא אבךה לי ,אלני! אתה שטת את־כל־ךנע מךנעי

ח!י אל תחת ;דך.

בכתר לב־היקזס הפבת אתה את־כליזרע מזריע ונשיתי לצמח׳ ציץ

הפכת לםךח וטךפ׳ פרחים היו לעצי פרי ללב.

ואני בהיותי עיף ואשכב על־כטתי בעצלתים ואחשוב כי י8בת כל־
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־ 1־ י•. ,יו .Vן -׳  ..זי ״ ו ־ ־  •*Vו -ו

מפעל .אך בבקר הקיצותי ואראה והנה ננ• מלא פלאי פרחים.

׳ * * -ו ־יו )*■ ו י** • ; *:״ • י— • •:ו ? •

פב.

?;!־ך ,אדני ,תהיה ה?נת בלי.קץ .אין םופר לכפיר את־ךנןנ׳ך.

ימים ולילות חולפים ,דורות צצים ונובלים כמו פרחים .אכן אתה

הוא היודע להכות!

שנוח־מאה אחר *ונורדםאה הולכות ואתה יושב ומאלים פרח

קטן במדבר.

* • I*I־ < •

לנו אין ?נח להאכידה חנם ,ובאין לנו עת־ממהךים אנחנו לחטוף ?ל-

ימין ולנזור על־שטאל .עניים אנחנו עד־ב־איד לבלתי ירא מלאחר.

77
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■ם

וככה עובדת עתי ואני נותן אותי! לכל־נקטה ולבל־פר נפט הבא

*Iו יי -ייי ־ ״ י י  Iי יויי ;?  -׳*י *-י■

לבפןע  -ומזבחך ךיק כליל מבל־;קךבן.

וכרבות הימים כן אחפז ,כ־;ךאתי פן סגור יה\ה שעךך  -אך ראה

הנה פה ה.עת גדולה וןןרכה.

פג.

אמי! אעךה־נא.על־גךגרווזיך שךשךת פנינים לל;ט דמעות עצב.,

רך *,הכוכבים את־צמידיהם מךהאור לעדות אותם ?לירנ,ללד׳ [א־י

פה אקשר־לך את־<נך.יי ?ל־לבך׳

יקד ושם־תפארת ממך לי .את תהנים ואת תשובי ולקחתם .אך זה

עצבי לי הוא לןדי ,ואם הקרבתיו לך לקרבן ונמלת לי את את־חסדך תחתיו.

יוי • ו*• ו • • וי׳ ו ■ *י וייI* :וו*ו ו ׳  -ו י ־•״* -ו •

פד.

זה המכאיב בהפדד איש מאודו הוא דפריש על־מלוא כל־האדמה.

*  - -ו ו •* • * •• • -־ י י ו * **י *

ומזגמו היא ׳*ומה לצורות באין מספר פשמים ^לי לףן.

זה המכאוב בהשרר איש מאחיו הוא ד?!ביט בדמדת כל־לילה י

* ־^״ : • Iו -י — * י  ^-־ ו•;- * -ו •*

$בוכב אל־כוכב ונותן הד זמירותיו בשאין ר<נש העלים בח#ךת הגשם

אשר פלילי־ת&יוז.

וי י ו-

וה המכאוב הפרוע! ?נל־כל הוא ההדר אל־ץל אהןה ואל־כל חפץ.
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אל־בל 9כאוב ואל־בל תענוג אשר במשכנות האדם ,והוא אשר יפוג ואשד

* * * ו  :י ׳ו ־י־  *1ו•*ו **י ו  1י י * 1-

יעטוף באלפי קולות זמרה בקרב לב משרדי.

•ד ו  -Iוי 1ו• *| 1י*  -ו ו •

פה.

בי ;צאו נבוךי הולחמה ב?עם הראטונה נןהיכל נשיאם  -אי*ז

היתה גבורתם ? איפה היה נשקס וחליצחם?

*ו* ;** * -־ו י ו* ן • ף י **

היו פנידם בפני דלים ותדלי ישועה והחצים נתבו עליהם כפו ניעם

? * — * • ו• • י •:ו-ו * ו-יי •ו ו׳י• ?  .״־־^

ביום אשר־יצאו מהיכל נשיאם.

ו * * ״ו  - - -ו ־ *

וכי שבו נבורי המלחמה אל־היכל נעיאם  -איפה היתה גבורתם ?

וי * ״??•--ו י  -־ ויי  -ו? * ***

הסירו מעליהם את־חיבם ,הסירו מעליהם את־קשתם ואת־חציהם.

- •-ו- -י * - •- * \-וי *-י ״יו* *-. * ,

שאם היה חדות על־מאחם ואת־פרי חייהם עזבו מאחריהם ביום אשר־שכו

* ** * ־ •ו*ו* ד•**--ו --ו—* ו י• י *

אל־הי5ל נקןיאם.

•ם

■

87

ניפני׳אלי

פו.

המות זה־עבדך עומד על־פתחי? .בד אךחותץם 6דנורע ויבא את־

לןדיאתך אל־ביתי.

הל;לה אפל ולבי מלא חךךה  -ובכלתה אקח את־המנוךה ,אפתח

את־שערי ואשתחוה לפניו לשלום .הלא מלאכי׳ הוא העומד על־פתחי.

י ;* V1-;*:-ו * י ׳י *• ״ו• •:י ־  -יוי

אכדע לו במעל כפים ובדמעות .אביע לו ואשים לטני־רנליו את-

*ו -ו=• ־־י •:י י? •:ו־ •ו•• ••-י

אוצי לבי.

אז י<8וב מעלי אחרי מלאו את־מ#לחרע וצל עבד יעזוב אחדיו

* ?  * -*--•-־י • > ־ ו ;  -י• ־- 1י*

על־פני במרי  -ובכיתי העזוב ישאד יק נוי הדל והיה זה קרבני

• - .ו -• * Xו •ו י״- -ו .-״״ :יי * Iו* :׳

האחרון לך.

פז.

נואש מתלןוה אני הולך לבקשה בכל־פ2ות משכני ו *6אמצאנה.

? *■ווו ו־• -י ;״וו• • • * .וייו יו ו ? * י

ביתי קטן וזה אשר חלף משם ךנע אחד  *6ן<זוב ולא ימצא עור.

אך מעונך׳ אלני ,גדול עד־בלי.קץ ,ובב^י לבכןשר .ואב* עד־פתחך.

ןנמךתי תחת־חפת הוהב אשר לשמי עךבך ונשאתי את־?ניני הרעבות

אל־פניך.

באתי עד־גבול חי־זעד אשר #ם לא י*1כד דבר  *6 -תקוה ו*6

ברכת טוב יא* פני איש אשר נראו מבין דמעות.
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ארה׳ טבל את־חיי הר:קים בים זה ,ש&ף אותם במעמקי תהוימי .וזך

נא ותחוש נפ#י את־הטתק האובד אשר למנעי עם־צבא כל־היקום.

פח.

אלמי המקריש א<4ר *טס! מיתרי וינה הגתקים ל *$יומרו לך עור

ו*  -׳יו ן• ו־ * ?- -ו״ • *  •* • -ו ו־׳ ו ן

את־תהלתך .פוטוני הערב לא יבעירו עוד את־מולנד ^בוךת הקייש .הרוח

אשר על־םביביך דומם ומחריש,

*־ י * ויי׳ • 1 -י

בזבולך העזוב נ<6ב רוח האביב ,ברכת שלום הוא נ*}£מאת הפרהים-

הם הפרחים א^ר ל* יויסיטו עוד להיות לקרכז על־מז&נחזר.

וזה המקריב לך מעודו ,ר?1נה ?תה בארץ ,ש^ל נדבות והן  *6נתונות

לו .ולעת ערב כא#ר יתערבו ניצוצות וצללים בחשכת האז־מה״ אז יב*

*״ יי  1י־ ׳יו*ו ;יי ••*׳ * *Iו * ?

כו#ל וינע אל־טקו׳שך אשר *מם ובליץ רעב,

 -וי״I*■ *-ווו ך־ * •י׳ :י ?י

•3

97

רבינדרא.נת טאנווי

ימי חניט רבים יעברו עליך ,אלו־ד המקד £אשר שמם ,והיתה רק

ו -־־ ־י —ו *יי ו*•• ־ • :ן• נ• י * • • ׳ * -Iו

דממה .לילות תפלה רבים יחלמו ו !6יעלו לזד נרות.

•י*  -ו־* ־• ־׳־; ; ^ :ו —

עצבים חדשים ורבים נעעו ביד חריגים אמנים ואחר צללו בזרם־

הנשיה הקרוש 3ב* 5עתם.

רק אלהי הטמדש אשד שמם נשאר לבדו עד־נצח באין עובד ובאין

שם אל־לב.

פט.

אל לי עוד דבר ךמים ובקול שאון  -בי בכה חפץ אדוני .מהיום

ודלאה אהפך־לי קול מלחשים .שפת לבי תהפך להמ־ת עיר בדממה.

בני אדם נחפזים לשוק המלך .בל־הקונים וד מוכרים הנה נקבצו שטה.

ו־• , • . . V .י ־ *י י ן , -ן• ;־ ,י • -יוו; .7

רק לי נתנה ךופשה בהצות היום בטרם מועד בעוד ה^נבוךה רבה.

יציצו נא אפ* 1הפיתים בתיד נני אף אם־עתש ל *4באה עור .תנ&נה

וי * •י ־וי• *׳-־-ו• י * * * * *

נא נם הדבקים בצהרים וענו אחריהם את־המ־תן הינעה.

ימים רבים עכרו לי במלחמת הטוב והרע .ועתה הנה היה דכר עם-

״י -י • • :ו • ו י י  -ו** ו -י י־ י* * Vיי

בךשעשעי אשר היה לי בימי העצלות לבקש ממני להצמיד את־לבי

יי * *  *1 - :יי ״ י•• *יו ו * • I--י • • * • : — :

אליו *.ואני לא ידעתי למה־וה לי־עתה הקריאה ה&־ :אשר נרךאתי לדבר

-י ־*י *־וי *• י י  * -־ו * •I־ ןו• * -1י ו* ?
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איך&ו^יל 1ואיךחמץ בו!

צ.

ביום ד&ק הטיח על־דלתך ,מה־ר&מר לתת־לו מנהה ?

 :ו ו • וי ״ וויו ־ ־ ? י •נ*

הגה אני שם לפני אידחי את־כום חיי המלאה  -לן* אתךלו לעבור

•  • -. -י ••• וי י ־--ו I * * *-־וי

בידים ריקות.

את־כל מתק בצירי אשר לימי סתוי ולילות קיצי ,את־בל הקציר

 * * * Vז • • י * •*. • Iו — —* * ■ו -עו*

וכל־הלקט אשר לעמל חיי אשים לפניו באחרית ימ• ידטק המות על־דלתי.

צא.

הוי אתה הנטול האחרון אשר לסד׳ אתה הטית ,אתה מותי״ ב*1

ילחש לי את־ךברך באזני!

מיום אל־יום צפיתי אליך; למ.ענך געאתי את־מנעמי החיים ואת־

מצקותיהם.

08

גי*נייא^י

1 ./

־ס

כל־אשר הנני ואשר־לי ואשר קייתי ואשר אההת - ,הנה ??טף כל-

זה תמיד אליך אל־תוך מעמק־ סתריך .זך .מבט עינך האחרון וזו ח?י יהיו

אחריש אתה לנצח.

היו הציצים למקלעת ,נכונה עטרת הפרחים לחתן .הנה תעזוב

הכלה את־ביתד ,אחי־י החתנה ותקדם פני אדונה יחידה בדממת הלילה.

־  * • -־י -ד•• ״•י *Vו״ו -ו־יו־ י ; י ? ו•;•• *;*-

צב.

;קגתי כי;נ £יום וןסתרי טנ.י האדמה הזאת מננך עינ• וןזבו אותי

חיי ממש וירד המשך האחרון על־^יןי.

רק ה!9כבים ל?מדו ?נל־משמךתש בלילה והאיור .י״עלה כבראשונה

והימים יסערו בםו נלי־ים וישאו עטהם עיטחות ומצמית.

כי אעלה ?נל־לבי את־כףן רנעי זה וסד מננד ?ניני הגבול אשר

לרנעיש .אז אב׳ט לאור הטות את־עולמך עש אוצרותיו באין דאנה ,נבחר

בו כל־םו^ב דל ,נבחר בו כל־חלק־חץם ,קטן!

וזה אשר שאפתי אליו ל<8וא וזה אשר ה&נתי  -בל־וה .ייעבר•

נא ויחלוף .רק תךלי את־זה אשר בזיתי תמיד ואשר  *6עי&תי אליו לב.

* ;-ו־ ו  I -י ו * * * * * י•י  •I־י * ־;״ -ו

צג.

עתה הנני הולך .אמרו לי שלום ,אח•! הנה אצבי משתחוה לכם

ואצכי יוצא לדרך.

ו ו י  ?- -י ו
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6ה אצבי מ<8־ב את־המשתחות אשר לדלתי  -ואצבי משמיט ידי

מכל־משפט אשר אל־הבית הזה .רק ךבךים אחדים טובים אצכי ש*1ל

מעטכם באחרית,,

-יו * ו ־• •1

• *בנים היינו ימים רבים ,ואני הנה קבלתי *בעתים מאשר יללתי תת.

עתה הנה עלה השחר והמנורה אשר האירה לי את־פנתי החשכה הנה

כלתה .באה אלי קריאה בטעם המלבות ואצכי נכון לדרך.

צד.

?י אצא לדרך ,ונתתם לי את־ברכתכמ ,רעי! ה&זםיש טוידרים באור

השהר ודרכי נחמד.

 ---ו -ו• יו.

אל־נא ת<ןואלו מה־יה >ןצכי לו״קיו ?נטי .ןלננן יוצא לדרך ?ןוץם ריקות

ו?לכ ?לא חיסי^ת.

־—־ ם

18

ובינדראינת טאנורי

את־עמרת דפרחים אשר ליום חתנתי אעים ברא*־ .אל לאי*ז

יי ו־ •י ־ו*י  *1ו  * • * \1י ; י ־ • I

כמוני האדרת האדמדמת א^ר לעוברי ארח ונם אם חתחתים בדרך ורעות

ו * ־י י * 1״ וי* י*  —:״ ;־ • — •—:־יי׳ :י

רבות  -לא אדע יראה בנ8*1י.

. — .ן !־ ׳ך• ן ׳׳ו

כוכב הלילה יעלה כא<8ד תתם דרבי וקינות תמרורים א<£1ר לזמירות

העלטה תשמענה בשערי חצרות המלך.

ס-

צה.

ל* אזכור הרנע א#ד צעררןי בפעם הראשונה על־םפתן החי׳ם.

*ו -- **- ,., ,-,I־ *• ו • -->->- -

בפה נדל לחם כי *תחת־ בתוך הרדדה הגדולה הואת כצי? היעד

בחצי לילה?

כי ראיתי את־האור ב£קר וידעתי םח&ם כי ?** נכרי אני על־פני

האדמה הזאת וכי דבר א<8ר ל*נ ירעתי מה הוא ולא ידעתי *םו ול* ידעתי

*1״ י ו • ״ . V׳ י י -ויי•  -ו ו • ?-ו ו *• \ -

דמות לוי לקחני אל־בין זרועותיו  -הלא זה אמי.

\xו ו -*•-ו• • 1 * * I

ונם במותי ןכואני דבר א<8ר ל**;תנת־ ויהי לי נוךע .ויןנךכי ןוהבר1י

את־החיים האלה ,לכל ידעתי כי ככה אהב נם את־המות.

* - * V - 7 --.ו? -ו * י ** ־  * -־* *

הנה בכה הילד בהלמחו מעם־ה#ד הימני אעיר לאמו ,אפס בעור
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• * - ? -י * •7ו ו  •-־ ״ ־ ו*  * 1ו•  *Vו

רנע ונחש ב#ד השמאלי,

צו.

כי אצא ןוזה ,תהי נא מ^רדה^שורים האהרונך .א<ןר לי לאנ)ר:

כל־א#ר ראיתי פה אץ טוב מטנו.

^עםתי מךהמתק ן־נםתר אשד ללוט היה הןפחן על־פני י.ם האור

ובדכתיו  -תהי נא ז^ת מלת־חפטוךיס ה^חרוןה א<5ד לי.

בבית שעשעים זה עם־רבוא רבכות צורותיו היי *עשעים נם לי.

ו -־ ו. -י • * ^ I - * * • • • 1־ •

*ה ראיתי את־פני־זה א<8ר אין לו צורה.

כל־בשדי ויצרי חרדו מפני מנע־וה אי>ר נעייה םבל־מנע ,ואם י<ז־

וי *׳ •ו• ו* *-־ -־• V״* —*? •ו ? •* -״

כמ אז יכ* נא  -תהי נא ז>1ת מיית־הפטורים האחרונה אשר לי.

?? **-ו ו•* י -־ו • י ״ו״ י ו־ *

צו.

בי 0מ*עווי.עטך ל* ?זאלתי מעוך :מי אתה? ל*;למתי *נצור יל*

ידעתי פחד וחיי הלכו בסערה.

*־ו ־ ^■  -ו • — ו יו.ו

28

גי&ני׳אלי

כפ1גןר ח*זכס עוךךתני משנתי כמו׳ חבר נאמן והו3לתלי משנןחה

אל־שמחה.

לא חקךתי ב;םים ההם לדעת את־הניון השיךים אשר שךת לי.

חי׳ד קולי לקראת צליליהם ולבי רקד בי לשמעם.

עתה הנה חלטה עת־ה<8ע<8עים  -ומה חחזון אשר בא ללי פהאש י

הנה העולם ועיניו תלויות אל־רנליך והוא עומד לפניי׳ ב״־אה עם־כל

* *  -:י ו •־:״י :־ וויי ו יו % • 9

כוכביו המחרישים.

צח.

אעדך נשמי ועטרות 0רחי ,כי היו לך לשלל בהבנעי 61 .כחי הוא

• ו ו ן • ו• Iו — ו וי״ י • ו• ו** ו י *ו י •

לרמלט מ?־ אשר ןכור ממנן.

;דעתי היטב כי נאותי תבנע .כבלי חיי ישברו במבאובות לא־ןפ6רו

ולבי הריק עתק בזמיךתי כמו קנה נבוב ,עד־כי ת?ם אבן בדמעיח.

;לעתי היטב כי מאות טך •6הלוט  *6לנצח יהיו מנורים ושור דבשי

הנםתר לגלה.

מתכלת השמי.ם תביט עלי ?ין ו^קךא לי בדממה .לא .ישאר לי ךבר,

לא דבר ,ורק המות יקרני לרנלך.

* ? ו -ו ־ •* •ו ן -י ו־ ו י •

צט.

כי א$ח את־הטשוט מידי ,ידעתי כי תבוא לך העת לקחתו אתה .את

״ * ־י יי• י  -ו י > ו ו * ~ *—ד ו ו י —

אשד לעשות  -יעשה .אל־חנם הולחמה.
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%־ - \- 9׳•׳ו * • • ־~ I *I

ואתה לבי ,הרף ידך ובדממה עיא את־דבד הבנעך ,שמח בחלקך

ו ־ י •• י* ו ?ו ן •ו** י * • •• -וי ן ו• ;*•וי•

הטוב כי תנוח דיןזם באשר נתן לך מקום.

םנורותי תכבינה לכל־רוח קל אשר ישב בהן ואם אנפה לשוב

ו  -י וי? -- *Iו ^ 9* - • Vו<• *־ * *

ולהעלוחן ושבחתי את־כל א#ר מ^ביב לי.

אך ה$עם ה?*ת חבטתי ואח^ה בחשך ואת־מחצלתי אציע לי ?ל-

■ני האדמה .ואתה אש יהיה עם־לבבך ,אדיני ,ובאת דומם וכוננת בוה

את־מושבך.

ק.

אצלול־נא כמע!5קי.ים חצורות ,כי .קויתי למצוא <8ם את־מבחר

הטנינים א*ר לחדל כל־צורה-

I

38

רבינדוא.נת טאגורי

אל לי לשוט עור מחף אל־חיף בפיךתי הטםעךה .הגה חלפו הימים

אשר זה ה;ה כל־משושי להיות מוטל מגל אל־נל•

עתה הנה צמאה נפשי למות בינות ל&י איךמית.

בהיכל שאול ?נמקה אשר שס תד?ש הומי׳ה על־פי מיתרים אלמים.

שם אעיד את־נבל חיי.

* * י• י • - *V

אכוננהו ואכינהי ??1וירי עד ,ובהשמע קול נאכןת הצליל האחרין

ואןח את־נבלי בדממה לרנלי־זה אשר לו הדממה.

ו ״* י * 1י •ויי ;״*• * - *1וי*

קא.

בזמירות־ במותיך כל־חיי .הן הנה אשי נהנוני מדלת אל־

דלת יעל־פיה) ידעתי את־אשר םפביכ לי מדי בקשי את־עולמי ומדי

*ו— •Vו  -*Vו•  - -- • ••• V IVו ו ״ * ? • • -

ננלני אליו.

שירי הם אשר פתחו לי את־אזני לכל־לטורי אשר למדתי מעויךי;

הם נתנוני להביט את־נתיבוית הפחדים והם גלו לננד רוחי כוכבים רבים

.י־ ו־־ י וי ־ •*.ו .,; -ין. - .

בךק/ע לבי.

הם הוליכוני כל־היום ביךתעלוםות ארצות התחננות והמצקית -

אז• מה־טשנןט שעדי ההיכל אשר הביאוני שמה בערב בקץ דרבי ?

קב.

התהללתי באזני בני אךפ כי;תנתיך .בכל מפ^לי ראו את־תמונות־ך

ויב&ו וישאלוני. :מי הוא ?י ואני  *6ידעתי מה אענם .אז אמר. :חי אני אס
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ידעתי להניד* והם ינאצוני וילכו ממני וילענו לי  -ואתה יושב ומשחק.

״ ו • | ־ ־ ו■ • — • 1״  •Vו ־•|י • •־ V־ ־ ~ -

אשיחה תמיד בשירי את־שיךו• על־&דות״ך .מלבי תשתפך התעללה.

והס יבאו וישאלוני, :דנד־נא לנו אה־ההנות הצפונה בהם׳ .ואני <6

 * -Iוי • - • 1י? ? י יי ־  :י ו V־•1

ידעתי מה אענם .אז *מר. :הוי ,מי יודע את־הנותם!* והם ילענו לי דלכו

״ : -־ ו *ו*׳״ *  -־8־  V--י* • • • ו ~ •ו -ו

להם  -ןאזןה יושב ימשחק.

קג.

?נם־בךקתי האחת ,בךפת שלים אליך אלמי ,תךנא;ו.ירומו 1ל-חו#י

בי וננעו אל־העולם אשר לרנליך.

• ;|-# V • * IV ^ :1יו

ם

46

גיפנ״א?׳

־0

כעב מטר ממיז ה##״ לנאףז עם־םבל מימיו אשר א* #פבו בן יט

■ :ן .. . - .ו <_.י  ,-״ י ,־* .־ו  -ו —

$א נם רוחי בי למטה אל־שערך עם־בךבת־העילום האחת אליך.

מי יתז ואספו יחד כל־זמירות׳ את־צליליהז העיונים והיו לשטף אחד

• • 1יו  * - - ? V:ו־  * -ו •  -י ו  -י ו* ו**• * I

ויזטפו לתוך ים הדממה עש־בךבת־ה<8לום האחוז אליו•

 .כעדת זנניי־ימ <!זז*פים הביתה א£ר .יםעו לילה ,ויום לעוף אל־נלניהן

בהרים ,כן תךנא ושאפו בל־היי לבוא אל־בית הנצח אשר להם עם־ברבת

יי?• יו זרו ״ ? זו ו - - * * --ו1 -י • Vי •;-

ד<2לום האחת אליזי,

---**-יו

ו

ן

״X׳״!

ימ־
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יעקב פיכמאן.

איוב.•..׳:

ו

.I

ספרים בודדים ומוזרים ,יחידים במינם ונפלאים בתכנם ,הולידה היצירה העברית

בתקופתה המאוחרת ,בימי הןזטש האחרונים אשר לה .כל יצירה היא עולם בפני

עצמו ,רחוקה מחברתה ונבדלה ממנה ,באנמי ההרים הבודדים אשר לא יתחברו

לעולם זה עם זה .חיים מיוחדים והמיה מיוחדת לכל אחד .אין עוד אותו הרוח

האחת ,הכוללת ,אשר היתה מפעמת את יצירות הנבואה הקדומה ומטביעה על בולן

הותם של אחדות פנימית ,בננה השמש המעוף ,המטשטש בבהירותו את כל נון

ובךנו ן על פני הנוף .הנבואה  -זה היה הים הנדול ורחב־הידים ,אשר לתוכו השתפכו

נהרות־האיתנים ,הקטנים עם הנדולים ,ויהיו להמית־אלהים אחת ,עד אשר לפעמים

לא היה עוד להבחין בין קול לקול .יצירת הנבואה הקלאסית היתה כמעט קוליקטיכית.

בקושי רב אנו עומדים על אפים האישי של כמה מן הנביאים .חלום אחד מרחף

על כלם .נם האינדיווידואליים ביותר ,יש >:יזה דכר המשתף אותם אל חבריהם.

השרטוט העצמי נבלע בקלםתר פניה של התקופה .כל יחיד אינו *ענ עונה לעצמו,

כי אם שש לחצטרף אל החבורה ,ולו נם יאבד בתוכה .על כן יש אשר האחד חוזר

על דברי חברו וממלא אחרי דברי חברו ,ואין אנחנו מרנישים בוה; ויש אשר נאמין,

כי מלב אחד כלם •צאו ...הנבואה היתה יצירת האומה העברית בולה ,ואנחנו עוברים

מספד ו של נביא אחד לחברו ,כמו מאולם לאולם בבית־מקדש נדול אחד.

כשאנחנו עוברים מיצירות הנביאים אל הספרים האחרונים של היצירה העברית

הקדומה ,אוירם של עולמות אחרים מלפף אותנו תיכף .עולמות מרוחקים ונבדלים.

אין נשר בין עולם לחברו .כאי בודד מזהיר כל אחד בפני עצמו .אין הם קשורים

בזמנם ,במקומם ,כרוב דברי הנביאים .פניהם אל הנצח .האדם הצג כאן לבדו עם
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חידת חייו ותונת מותו .אין כנפיה הרחבות של האומה סוככות עוד על בניה

הנדחים .כל אחד מתחיל לבקש מקלט לעצמו ,לנפשו .לא פחרון חיי ?ם ,בי־אם

•

68

איוב,

סהרון היי אדם דורשים המשוררים האלה ,אשר נם שמותיהם לא נשארו לנו

ביזנס לזכרון .עם יכול לחכות למשיחו ונואלו ,אך היחיד חולף .לאבדת הייו אין

השלומים .אין זאת כי האורנניזמום הלאומי התחיל כבר מתפורר אז .הבנים נפרדו

מעל אםם ,ועל פני הישימון הנדול נראו התועים הראשונים.

זאת היתה ראשית הבציר .סערות האביב הנדולות של השירה העברית ענר

ו

זה כמה .קולות ה׳ על המים נדמו .נפסקה זרמת ההרים העזה והבטוחה ,ורק בת־

קול אהרונה הומיה עוד כדממת לילות .דומם קולחים נחלי־הקיץ האחרונים ורוך

להם וזוך ושקט ,אך ינון כבוש מלוה את לכתם .ואם יש אשר יתעורר עוד הסער,

והרים רק נלים כבדים ואפלים .ונטפי הנבואה האחרונים אם ידובבו את אחד השרידים

הבודדים - ,לא ל״מלחמות אלהים• עוד יקרא ,לא על נצחון יהוה אמרתו ,כי אש

על בוא הלילה וחורבן הלילה .אין עוד ביצירותיה של תקופה זו לא מהוד בטחונה

של הנבואה ,אף לא מבהירות הבזילח שלה .דמדומי לב ומבוכת לב נ5ל .על ^ך*

יהודה עוטי השמש התחיל יורד הלילה ,והכוכבים המעטים אשר הציצו מתוך השמים

האפלים ,רמזו רמזים רחוקים ,סתומים וחתומים.

והנה שירת איוב  -הד מחריד כםעד הראשון בכואו .מרחב המדבר נושב

עלינ ו ואלהי המדבר העתיק שוב דובר אלינו מתוך הסערה .אלהיט רענן וחזק וכרו

אתו .הונף לא יבוא לפניו .בותור על החיים ותפארת החיים לא יחפוץ וכהכנעת־נפש

לא יקחז את לנכו .בעוז רוחו של האדם וכתום רוחו עוד יאמץ ,וברנעים ,כטוב עליו

לבו ,עוד יהמוד לצון לו עמו ונפה ינםה את כה־הסבל אשר לכהיריו .עוד יש את

סי לנםות .ממרום כםאו ישמח לראות את עזי־הנפש ,את אלה המתקוממים כננרו

מתוך שפעת אהבה ואמונה .שמח הוא ,בי עוד לא נבלה אדמתו ,אס היא מנדלוז

עוד כטירי־רוח כאלה .בל עוד האדם מתקומם כאדץ ,לא ינדל השממון נם בשמי.::
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אין איש יודע ,מי הוא מחברה של פואיפה נפלאה זו  -מי הוא האיש

אשר השליך את זרע המדד הראשון ,אשר מתוכו נדלו עד היום צמחי הרוחות העזים

אשר לאנושיות כלה .במהבדו של ספר ״קהלת״ נם הוא $לאי .עוד םחות מאשר

בספר ״קהלת״ ניכרים בו סימנים של איזה זמן ואיזה מקום .יש נסננונו איזו פ־אות

עתיקה ,איזו הותם של קדומים .במקומותיו הסתומים יש מעקבות המדבר וחידותיו;

נמו כתבת חרותה על סלעי ישימון קדמונים ,שנמהו רשומיה פה ושם ועוד בשרידיה

שוטפים החיים הלוהטים ,אשר הבעיר הנאון הנעלם - ,זה אשר שמו וםפרו ישא יו

לנו לעולם בודדת־טלאים ,כסוד הבריאה הנצחית■ אשר אץ נבול וקצב לכחותיה.

עוד פחות מזה יכולים אנחנו לעמוד על זמנה של יצירה זו .כל השערותיהס

זדאיזחיהס של החוקרים אץ כחן י כדי להכריע בפתרון שאלה זו .אץ עוד יצירה

בכל הספרות העברית הקדומה אשר תהיה בכל תכנה ומחוחת מחוץ לכל זטן

78

י> פיכם*

ולמעלה מכל זמן כמוה .מבוכת האדם הנצחית בה ומצוקת נפשו מעולם ועד עולם ז

מכות האש הצורבת בנעת להב ההכרה באדם ,צעקת סהדו המרה בשלחו את ידו

ראשונה להרים את צעיף החיים.

בעברנו משאר כתבי־חקדש אל הספר הזה ,רנלינו עומדות פתאום על אדמה

חדשה .כמו שמים זרים נמתחו על ראשנו .כאילו נתרחקה הסביבה המצויה ,נתרחקו

כל החיים הידועים לנו ,ואנהנו הוצננו פנים אל פנים עם נורל האדם הנצחי עלי

אדמות .לא לחנם נראה הספר כל־כך מוזר לא רק לבעלי־האניה ,שהשערותיהם

והשקפותיהם עליו כל־כך מתננדות זו לזו ,כי אם נם לחוקר חריף ועמוק כרי אברהם

אבךעזרא ,אשר הביע את דעתו ,כי הספר ״איוב״ אינו אלא תרנום מלשון אחרת,

שירת־איתנים זו יחידה היא בכל כתבי־הקדש ,יחידה אולי נם בשירת כל־העמים וכל

הדורות .כמו מעין חתום ,אשר נדרו את דרכו במשך אלפי דורות ,פרץ פתאם לעיני

השמש ברבבות צבעיו וינל בראשונה את רוח האדם בכל עתה ויפיח .נם היום׳

לאחר שידענו את שירת ״פרומיתום* ו״פויםט־ ו״קיך ,אנו עומדים משתוממים לפני

ריב זה של האדם עם אלהיו כמו לפני אחת מחידות הטבע הנדולות .כמו ממעמקי

ייער־קדומים מניעים אלינו הדברים ,ורענדת בהם כבקול חמיבת העצים העתיקים

בנפלם ראשונה וקול מ^לתם אימח.

.II

רק ספר אחד יש בכל כתבי־הקדש מטפוסו של ״איוב׳  -זה הוא חספר

״קהלת׳ .שניהם הם ״כני־זקונים• ליצירה העברית ,אף כי היהם אליהם מצדם של

בעלי היהדות האופיציאלית לא היה כלל יחס ל״כני זקונים• חביבים ...שניהם הם,

לדעת רוב החוקרים ,בני תקופה אהת ,תקופה מאוחרת - ,שעת השקיעה הצוננת

־ביצירה העברית הקדומה; ובכל־זאת לא הניעה השירה העברית למדרנה של בנרות

פיוטית יותר נבוהה מאשר בשני הספרים האלה .שירת ערב עולה משניהס  -רוח
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האדם בראותה את עצמה נעזבה מבוראה־מנגה ,בהכירה ראשונה את יתמותה בחיים

הקצרים לגיח תהום המות האורב לה על כל שעל .האדם תובע כאן את עלבונו —

עלבון נפשו ועלבון חייו• .קובל הוא על שנתן לו הכל ולא נתן לו דבר5

יעל שהצינוהו לפני העולם והחיים כמו לפני ארמוךפתרים סנור ומסונר אשר

לא .י$תח.

על ציר אחד סובבים שני הספרים האלה ,ובכל זאת אין לך שתי יצירות

כל־כך שונות ונבדלות כמוהן .רק הרעיונות דומים ,דומים השלדים המופשטים שלהם,

^אך לא הרוח ,הבטוי ,היחס אל העולם ,וביחוד ,מקור היחס .לנקודה אהת הם

י 88

איוב.,

<=* • ו וי  • ...וו •••י

ישואפים ,אך לא מנקודה אהת הס יוצאים; וזהו מקור ההבדל .הפנימי והחיצוני

־שבשתי היצירות האלה ,הדומות לכאורה בלל.

שניהם מתמרמרים על נורל האדם העלוב ,על ה״ארץ שנהנה ביד רשע״.

שניהם אינם רואים את התכלית של ההויה האנושית .ורק שאחד ,קהלת ,שבע חיים

זתענונים ,כבר יודע ,כי אץ צדק ואין אושר ואין כלום ,והוא רק מרצה לפנינו את

מסקנות חייו העצובות; והשני ,משורר ו של איוב ,יותר תמים ויותר בריא ,שבע עמל

וממרורים ,מתאונן מר רק על עלבון הצדק ,ועודנו מאמין בחיים ועודנו אוהב אותם

יועודנו דבק בהם .זה מתאונן על המות שאינו מבדיל בין הבם לכםיל ,וזה—על המות

עצמו ,על חוט החיים היקרים שנפסק על ידו .קהלת נעלב רק על החיים שךמו

אותו ,את החכם חחוקר לכל תכלית; ואיוב צר לו על החיים הקצרים ,החולפים -

על ההיים ,שלמרות כל פנימותיהם ,ערך יש להם .קהלת מתעב את החיים,

ואיוב אוהב אותם ,את החיוב האחד לאדם באשר הוא אדם :״כי י.ש לןץ תקוה״,

תקות החיים  -הוא קובל-״ותקנת אנוש האכדיץ .ב״קהלת• אנו עומדים כבר עם

הסוף .זהו דץ־והשבון קר ,דץ־וחשבון אחרון .באיוב רוח האדם רק מתחילה להתעורר ,אך

היא עוד בעצם תמה ,בעצם אהבתה את החיים ואת האלהים .דוקא במ־י תלונותיו

?צעקותיו של איוב עוד מפעפעת האמונה ,כי אל לא יעשה עול .כל זמן שצועקים,

עוד מאמינים .המנוחה הנמורה באה עם היאוש הנמוד.

איוב צועק ומתמרמר .הוא רוצה לברר וללבן .אמו טעות כאן נפלה -איוו

ו״םיםספערשטאנדניםם• בין האדם ובין האלהים .הרע אינו אלא טעות ,טעות שיש

לברר אותה ^ -תןןנה .הוא מאמין שיש עוד לתקן .דבריו ותלונותיו צריכים להשמע.

זאז עוד ישתקוה ,עוד יש נאולה :״מי יתן אפו ויכתבון מלי - ,הוא קורא בראותו

כי אין שומע לו בין רעיו  -מי יתן בספר ויחקו; בעט ברול ועופרת ל.עד בצור
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יחצבון ו  -ואני ידעתי :נ ו א ל י הי ואחרו ן על עפר יקום• .ה״מיםספערשטאנדניספ׳

שבץ האדם והאלהים מוכרהת להתברר בזמן מן הזמנים! לקהלת הכל ברור ,ברור

?ר לזועה ,אץ הקוה .אין כלום .אץ כאן טעות ,כי אם וזק .סדד־עולם מוצק ,שאין

•להלחס כננדו .קהלת הכם יותר מדי כדי להאשים ,כדי ללמד חובה על מי שהוא;

הוא עומד כבר מעבר לםערות החיים .איוב  -עומד לפני החיים כלפני חידת נפשו,

כלפני שער־ברזל ,שצריך לשבור בראשו את בריחיו ,למען גלות את מהות ההדר

הכמוםה ,למען ?>*ל את עצמו ואת אל היו,

נם קהלת שואל וחוקר ודורש לדעת את המופלא ואת המטפה .אך הוא

עושה זאת על הרוב רק מתוך סקרנות ,מתוך איזו כטלה פנימית .בעצם כל החקירות

יוכל הדרישות היו לו זה כבר לזרא .יותר מדי כבר בקש.ודרש מן החיי ,;:עד אשד

הקיץ יוש אהד וירא ,כי ההיים הם כבר מאחוריו .על כן הוא מברך את כל אלה,

98

י .מיבשיין.

ההולכים לקראת החיים ישר ,מבלי הסתר את םניון החקירה והחטוט מתחת למדיהם.׳

איוב אינו יכול להשמיט את האבוקה מתוך ידו .הוא מוכרח להאיר את אפלת לבו.

הוא לא יטה הצדה .לו יש רק דרך אחת  -הדרך אל אלהיו .ואת הדרך הזאת.

עליו לשוב ולמצוא!י על מנת כן הוא חי ,על מנת כן הוא סובל.

איוב  -גךהכםי ,איש־המבע .הוא מדבר בלשון רעננה ,צבעונית ,מלאה׳

חום ומלאה עוז .קהלת  -בלשון מצוננת ,צחה ,קצרה וברורה .כאן נושם עלינו חום

המדבר הלוהט; שם  -אויר ההרים הזך והשוקפ .ב,איוב• עוד מאפרים אותנוריחות׳

החיים ההריסים; כ״קהלת•  -הד החיים עולה כבר קר ביותר וצלול ביותר .חרג!

הלוחס ככר הושבה לנדנה.

.III

כהו של הםפר איוב אינו בדבורים וציורים בודדים ,אף כי נם כאלה רבים בו.

שיש בהם בדי להמס; אף לא בחצי הרעיון הדקים והשנונים ,שבהם מכניע אותנו

בבת־אחת הספר ״קהלת״ .כחו במץ ריתמום עז ושוטף ,אשר אין עוד כמוהו נם בדברי

הנביאים המצוינים ביותר .כמו אשד־מים נופל ממרומי הדים הוא סוחף בזרמו אח

כל אשר יפנע בדרכו .אפילו הציורים המעמדים והדבורים שלא במקומם כמעט

שאיננו מרנישים בהם  -כל כך חזק החוט המאיר ,המאחד כל אמרה אובדת וציור

מ&רד ומסורם נם בפרקים היותר מסבכים .בשטף הלוהט הם נמסים כרנבי אבן

במתכת רותחת ,אשר תקלוט אל תוכה כל חומר זר ומוקשה ותעשהו נוזל ולוהט.

כמוה .נם המלה הפשוטה ביותר תקרן פתאם סננה השלהבת אשר מסביבה והדבול

הכי־מצוי ימלא אותו הרטט החי ,העוכר את כל מעמקי השירה הנפלאה הזאת,

זה כחו של הפתוס העברי .לא בטוי הרעיון הברור ,אף לא של הרנש עצמו

בצירופו האחרון ,כי אם צעקת־הכאב הראשונה ,חמהרידה את דממת המדבר; ד0

הלב המהביל ,הי וארום ,לפני כם הבורא .הצעקה הנדולה והמרה ,שהיתה נחנקה
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בלב אלפי דורות - ,ועתה חרנה פתאם ממםנרותיה ותצת מלוא תבל בלהבה הבהיר

כל דבריהם הנבונים של רעי איוב מתבטלים מפני הצעקה המחרידה הזאת .מתוך

נרונם של אלה מדברת החכמה העתיקה ,שקפאה מרוב ימים  -אותו הסם המסוכן

המ:שן לפעמים את הלב עד לבלתי הרנש עוד כמכאובי אחרים .חכמה זו ,מקלט

החלשים והעיסים ,מקימה מחיצה בינם ובין מעני החיים .הם לא יבינו לעולם אח

אשר ;עשה בלב האדם בחחפוצץ רנע אהד הקרח על פני נהר חייו ,והוא רואה ,כ״

הוא טובע ואין מעמד לרנליו ,ואין משען ואץ משענה בכל החכמה הרבה אש־

היתה נר לרנליו עד היום.

09

איוב.

איוב אינ ו מסביר .על הרוב נם לא יתן את לבו להשיב על דברי רעיו .יוחנ

הוא ,כי בודד הוא בין חבריו אלה״ אשר אשר באו לנוד לו ולנחטו .יודע הוא ,גי

איש מהם לא יבין לו ,לא ירניש אתו .אין סובלים בחבורה .הוא רק צועק מנהמת

לבו ,ובצע ק תו זו  -א גז תו ,אותה האמת שאץ צורך לבסס אותה בראיות

והוכחות .איוב צועק ,יען כי יכאב לו .וכי יש לנו עוד צורך לשמוע נם אל תובן

דבריו למען צדד בזכותו?

אץ אנחנו שומעים בכלל אל אשר ידבר כל אחד מן המתוכחים כשהוא

לעצמו .אך שטף־הדברים הנמרץ אוחז בנו מן חרנע אשר יפתח איוב את פיו

לקלל את יומו עד הרנע האחרון אשר לעינינו תהפך מדורת המרד הלוהט לאסר־

הכנעה עומס וצונן .בשטף השירה אין אתה מרניש בכפל הדברים ובחסרון הדברים;

אין אתה מכיר לפעמים נם את הרעיון בבהירותו המופשטת .לא רק הרעים נכנםים

כל אחד לתחום הברו עד כי אץ כמעט להבחין ביניהם ,כי אש נם איוב עצמו חתר

כמה פעמים על רעיונות ידועים •.ובכל אלה רעננות השירה לא תחדל .לפעמים אין

אנחנו שומעים אל אשר יךבר ,אך צלצול הסלים וקולן !פו על לבנו הלוך והכות,

ואנחנו לא ניעף משטוע .כמו רעמים באים ומתנלנלים זה אחר זה ונבלעים זה כזה,

רק הברקים התכופים טןתים אחריהם ומאירים את אסלת העולש אדוז־הםער.

נםחפים אנחנו עם נלי השירה ,ואץ אנחנו יודעים ,אם פלאי הטבע הם עם

כל העוו הכמום של העדר־האמצעות ,או יד האמן היתה פה ,יד־חרוצים ,אשר

הצליחה לא רק לנלות כל *עצמתה ,כי אם נם למחות את עקבותיה ...שירת איוב

היא אולי המבעית ביותר בכל כתבי־הקודש ,ויחד עם זה אין לנו עוד ספר ,אשר

בו נשע3ד בכח נרול כל־כך נם אל להטי אמנות נלויים ונםתרים ,אשר בו

יהיה כל צל־צלו של הרנש מורד ומתרומם עם כל תנועה קלה של הריתמום ,עם

בל שנוי דק של המשקל ,עפ כל ציזורה מפלה של החרוזים .וכי אין אתם
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מרטשים בקללות איוב הראשונות עם החרוזים המשולשים היוצאים דחופים זה אחד

זה את הקול העמום של הרעמים הראשונים בהתפרץ הסער הנחנק? והאם אין

המנוחה הקרה נשמעת טתוך הסינטנציות המדודות של אליפז:

הנה א#רי אניש יויכיחבו אלוה,

• ••  -ו*; * • *1 -־

ומוסר <ןדי אל־ת?יאם;

כי הוא יכאיב ו-ח<3ז,

ימדדן וידיו תרפינה.

ב* 80צרות י*ילד

יב^כע לא.יןע פך רע•}

*) איוב הי ,יי—:יימ.

19

פיכמאן.

נם האיש אשר לא ידע את פירוש המלים יכיר תיכף את ההבדל העסוק

אשר בין הריתמום המרשל של דברי אליפז אלו ובין ילל־הלב של איוב לאחר

שקצה נפשו ב״מנחמי העמל• עם דבריהם הפושרים .בנפץ המלים ובצרוף האותיות

אנחנו מרנישים את ציור החורבן ,בה^יר אל את עינו הטובה מעל האדם:

יםג״רני ?ל אל ?ויל

ו.על־יךי ך2זןים ייע&ני.

שלו הץתי וןפרפרני

ואחז פעךפי דפצפצני,

ויקימני לו למטי־ה•).

־וי י ?-| •-ו יי

שירת הטבע ב.קשיותה  -וכמה עמוקה בנדותה האמנותית! הוד קדומים חופף

על כל פננונה ,ויחד עם זה נם רחשי הלב ונם איזו אמנות מםתרת לא ינכרו

אותותיה של תקופה מאוחרת מאד .מלון שלם**) של מלים ובטויים עתיקים,

שמאות מפרשים ינעו לשוא והמציאו להם ביאורים !מפולפלים ,מעיד ,כי יצירה

קדומה מאד לפנינו .ואין פלא ,אם אחד מבעלי האנדה מיהם אותה נם למשה

רבינו ...בא!:ת יש בשירה זו איזה יסוד קדמוני ועתיק ימים מאד .איזה הד רחוק

של חיי המדבר עולה מכולה - ,ואפשר מאד שהאנדח על דבר מאורעות איוב היתה

נפוצה מימי קדם נם בין העמים חקדובים לנו קרבת לשון וקרבת משפחה ,י וביחוד

באדום וםביבותיה• נם בין החוקרים של זמננו יש כאלה ,שראיות מובהקות בידיהם

על קדמותה של היצירה הזאת**׳•) .אך הרוח הפנימית ,המנשבת בה ,מקרוב באה.

היופי הפראי מתמזנ כאן עם איזו תרבות החנית עליונה ,שנבולותיה נונעים כבר

בנו .אין כאן ,כמובן ,אותה מהירות־הבטוי של המחשבה אשר ב״קהלת־; אוחד.

הקליעה אל המטרה עם היריה הראשונה.״ שש נתן בפתנם קצר ם ך ־ ה כ ל אחרון.
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פה אין יודעים עוד לקרוא בשם את תמהון הלב .שם אנהנו מטילים בשבילי־נן

מלאי אור ושקט ,ופה אנחנו עוברים דרך פככי יער ונכשלים על כל שעל באפלת

הצללים; אך השמש הרחוקה אינה עוזבת אותנו נם באבוד כל דרך .ב״קהלת• מלאכת

ההריםה כבר ננמרה ולשונות האש הטהורות מלהכות את שרידי ההיכל; ב״איוב•

אנחנו עדים להתחלת החורבן ועשךהדליקה הכבד עוד יורד עלינו בעב־הענן להתופ

את השמים הנכוחים בןדינו...

•) איוב ט״ו ,ייא ,י״ב.

•*) מספר המלים* ,אין דוגםתן בשאר ספרי התנין ,מניע באיוב לשבעימ ושבע.

••♦) הדיר י? .י .ק ונ נ ל^ש ו ן ,ובםדוםגי נס א ר נ ס ט רינן.

29

איוב.

.VI

מה שעושה את שירת איוב כל כך קרובה #אל לכנו ,אינו רק הפתום הנפלא

אשר יפעם את כל פרקיה ,כי אם נם אותה החנינה הנדולה ,אותו קול־הלב העמק,

העולה מתוך דברי איוב נם בקללו ונם בזעקו חמם .זה אפיו של הפתום העברי,

שאיזה שקמ פנימי ,איזה במהון פנימי מלוה אותו לעולם .תנחומות־אל אתנו תשיר.

אץ כאן אותה המרירות האכזרית שבדברי פרומיתום כננד ציאום .שם נלחמים כחות־

איבה .המלחמה כננד ציאום היא מלהמת־עולם ,מלחמת דור ודור .אלהים שם סמל

הכח חמתננד לאדם ,לאשרו:

מיצול על עולם

אל שליט־זנדיץ,

אלרע׳ אבור,־)

פה הלב משתפך לפני אלהיו ,אשר הסתיר רנע את פניו ממנו .פה אלהימ

המקלט היחידי .אליו נמלמים נם מפניו״ .לפני כםאו שופכים את התלונות עם

הדמעות יחד,

...אעזבה עלי שיחי,

* * ו* * -

אדבי־ה במר נפ£י.

• י.-י :־ • י י

*כר את? אל ה  :אל תדיןייינ.׳

הודיעני על ?ה ת־׳יבני.

הטוב לך רי תע*ק׳

בי חמאם ;ניע בפיך,

ו.על ןןנה ךשע׳ם הופעת?
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העיני בשר .לך ?

ייי•

אם פיאות אנוש תראח׳ ?

• •ו ו Vי ו *

הכימ• אנו<ן ימיןי,

אש קזנותיך בימי נבר.

כי תבקש לעוני

ולהטאת־ תדרוש ?

ו-ד•ו

ולמה מרחם הוצאתני ?

ן *ד י* *  -י י

אניע  -ן.עון לא תךאני •••1

שמעו נא אל הריתמום הרך של הדברים ,אל הקול הרוה דמעות ורחמים -

הגה הוא סוד קסמה של שירת התני׳ך ,שירת־האדם האמתית ,הנצחית .אץ זה הפתום

*) •ווםיתום ?׳אשכילם )•• .איוכ יי ,א—ו .ייח* .
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י* .יכשאן.

•  Iי י ו י  .ו י Iו ו•  Iי׳ י - 1י ■  IIו ו IIי Iי

לתפארת ,ההנאה העצמית מן הצלצול הרם שבדברים .כל מלה כאן הד לב כואב,

בל דבור  -טבול־דם .המליצות מקרות שבתנהומי הרעים היו מוניעות אותנו עד

לשעמום ,לולא המוםיקה המחךז של דברי איוב ,המרעיפה על לבנו פעם בפעם

חמימות נפשית ,אנושית .קול של תינוק ?זוב אמו עם שאנת היה נפצעה  -ושניהם

קולות־לב חיים .הברכה והקללה נונעות זו בזו - ,ואנהנו מאמינים לשתיהן נם יחד.

אין ננוד ואץ דיםהרמוניה בחליפות הקולות .להפך :הם כאילו ממלאים זה אהר זה,

כאילו מאמתים זה את זה .האדם עובר לפנינו ,האדם רסה־האונים ,כלי־משחק

עלוב ביד הטבע ,אשר יקום לפנינו פתאם ,בהיות עליו הרוה ,עז ונא ונערץ כאלהים ,ואשר

ישוב והיה לאשר היה בסור מעליו כהו .לא נבורים דיקורטיביים יצרה השירה העברית,

לא ״חצאי־אלים• ,אשר יצתקו לפנינו ויראו את כת נבורתם ,כי אם אנשים. - ,

אנשים בנדלם ובקטנותם ,ברנעי עליה ובשעת ירידה ,כאשר יהיה האדם מעולם

עד עולם.

מזינה הרמונית זו של הפתוס הנשנב עם ליריזמום רך וצנוע-קו אפיה המובהק

של כל השירה הביבלית-הניעה כאן ,בשירת איוב ,לטרום בטויה .עוד צוללים באזנינו

קולות־הרעם של קללות איוב הראשונות ,וכבר עולה תלונת־הלב החרישית על התייפ

באפס ז*שר ,אשר טובה מהם שנת־המות ,המנוחה היחידה ל״יניעי כח״ .עודנו בעצם

ריבו עם רעיו ,אשר ככל אשר תחזק רוח איוב כן יוםיפו לטרדו בעקיצותיהם ,והנה

סתאם כמו שכח אותם כליל ,והרנע הנדול בדבר האדם אל עצמו ,אל לבו  -אל

אלהיו ,עןם בפיו דברים על נורל האדם ועלבון חייו הקצרים ,דברי־לב ,אשר צליל

*נונם העמוק נשמע בכל פעם אשד נשאר רנע עם נ&שנו ,וןגיוים חנצח ,כברק יאר

קפוא תחת ענני לילה ,לפנינו יתנלה:

הלא צבא לאנ 5<1עלי אר׳ן
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וכימי *כיד ימיו.

ו • 1 -ז *,

ץ*עבד.יטאף צל

וכשכיר י.קוה ןן$לו.

כן הנחלהי לי ידחי י8וא

ולילות ןג^ל מנו־לי.

;?ד.קלו פני אךנ,

ו;כלו בא$ם ר.רן;ה.

ןלר ?י דוח וזע׳

לא ת<8וב עי? ,ילךאיח טוב.

לא תייימי ?ין לאי,

מז־ =• ? -מ!י•

49

איוב.

?ל־ *. 21י.ילד-

פן יורד <8אול לא מגלה;

לתישוב עוד לכיתו

ולא יכירנו עור מקומו •).

בקול הסער אשר יחדל רנע ,כמו יחליף כח ,והטה בסתר הזלזלים את המ״יתו

העיםה ,למען הנבר תלים וביתר עז להשתער על אויבו ,כן קוםפת לנו את קסטיה

בשירה זו חליפת קול ודממה ,תקוזז ויאוש ,הכנעה ומרד ,נהמת כאב ועוינת נענועים.

לא פואימה פילוםופית לםנינו ,אשר תנחנו בנתיבה ישרה אחת ,מבלי נמות ימין

ושמאל .אין כאן מלחמת דעות ידועות ומחשבות מסוימות ,כי אם ברור־דברים אינטימי

בץ האדם ואלהיו .שני הצדדים הם קצת ברונז  -מתחלה האדם ואחר כך האלהים;

אך אל נא יתערב זר בעיהם! זר עלול רק לקלקל .ורעי איוב ,המתערבים בריב,

באמת רק מקלקלים .איוב אינו נלהם על דעותיו .עליו רק להריק את המון לבו,

לגל את האבנים הכבדות הרובצות עליו( ,אולי ירוה לו מעט .רוב דבריו של איוב

אינם דברי תלונות ,כי אם צקוךלחש והשתפכות ירויים .אכן רק בשירת ישראל

יתודה ככה האדם לפני אלהיו.

מפרק לפרק הולך הפתום ורפה .הכאב כמו מתרכך מאליו ,והנם הלבן ,נם

ההכנעה ,מתחיל רועד מרחוק .הלב ,לב האדם הרםה ,עיף מינונו ,עיף נם מתלונותיו.

רוחות שלום ונחמה ,גאו נא  -גאו מאשר תבאו! איוב אינו שולח עוד את הצ*

נאומיו להנן על עמדתו מפני רעיו .בל הוכוח בבר למשא עליו .מה יתן ומה יוםיף

לו ,אם צדק הוא ,ומה ממנו יהלך ,אם צדקו הם .הוא רק מדבר תחנונים אליהם:

.עד אנה תוניון נפשי ותךןאונני במלים ?• הוא עיף כבר מהמון המלים ,אשר לא

תקלנה את הכאב ,עיף נם מלמד זכות על עצמו:

ואף אמנם <8ניתי״
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אתי תלין מ*ונוזי.

אם אץנם ז ?,י תגדילי

ותוכיחו עלי חרפתי -

ו * ־ •ו * •

דעו אפו בי אלוה עיתןי

ומצור ו עלי הפןיף :

.י

ח3ני ,חנני אתם ,ךעי,

?י ןד אלוה; ננןןה ב• *•).

כה הולכת שלהבת־הזעם העזה ושוקעת מעט מעט ,ובמקומה באה שירח

•תפלה זכה ,שירת ערב .האדם לא נוצר למלחמת עולם .קר לו בלא נר־אלהיפ.

י) איוב וי ,א׳—ג׳ ,ו׳—יי .יי ).שם׳ י״ט ,ד׳—וי ,בי׳א.

55

י .שיכמאן.

בלא חסד־אלהים .האם רק מאשר תיעף רוח האדם היא שבה משוט במדבר אל

אלהיה? הסימן היא לירידתה ,אם ת3נע והשלימה עם החיים ועם סתירותיהם? מי

יודע ? אולי רק אז תקבל את תקינה ,בהכירה לא רק את ינון האדם ,כי אם נם את

ינון האלהים על ה$גם הנצחי שבעולם אשר עשה? לא תמיד באה שירת־השלום

עם השקיעה .יש אשר היא באה דוקא מכורת שמש ,בהרפא הלב ובבוא הברכה

לשכון בו בראשונה.

חרוזי השירה האחרונים של נאומי איוב*) .בשעה שהוא עוזב את מרי־שיהו

והוא מוםר את עצמו כלו לזכרונות ימי האשד אשר הל לו ,זורמים כפר לאטם

כמילודיה חרישית מלאה מרירותם המתוקה של נענועים מאוחרים .תנחומי הלב בהם,

לב יודע אמתו וצדקתו ,עם צךבת עלבונו האחרונה על העול אשר עשו לו .חום..

היום הלוהט רפה ,ורוה־ערב צוננח ,הרוח המשכחת ,עוברת על שדה ההרב עם

בשורת שלומה .עוד פעם מביטה הנשמה לאחוריה ,אל בוקר חייה ,וככוכיי ערב.

באשונים בועדים נענועיה:

מי.יתגני כיי־חי.קלם׳

כימי אלוה יעימרנ*.

בהלו נרי עלי רא<8י,

לאורו אלך ח#ך ו

כא0זר הייתי ב־מי חי׳פי,

* •*•. V V1-ויי

בסור אלוה עלי אהלי.

ו *י  - 1 -ו*? •

^עוד #ךי עמדי,

סביבתי מנךי:
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בךחץ הליכי בחמה

וצור;צוק ?נטרי פלנ׳ ? !9״*)•

דממת האלניה רועדת בכל מלה .עוד הדמעה חאחרונה מזהירה בעין ,אי על

םתחי הלב כבר דופקים ,כרביבי קיץ חמים ,תנחומי אלהים .ככה עברה שירת־

האיתנים לאט לאט ותהי לשירת־האדם ,שירת הלב ,אשר צ1ף בכור צערו ו.ירפא בןןניו.

.V

כיצירת .איוב• נתנלמה כל יכלתה האמנותית של השירה העברית הקדומה.

כחות־האיתנים אשר חוללוה נדולים אולי מכח־האמנות אשר הושקע כה .האמנות אינה

*) כ״מ—ל״א )♦♦ .׳>מ! כ׳ ,8ב׳—וי.
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איוב.

כאן קולמוס בכל אושן .בואת לא היתה מעולם בשירה העברית .היא נדחית מפני

כהות המבע ,העצומים ממנה .אך הפשר ״איוב• הוא תולדה של יםודות יותר מרכבים,

המעבר מן השירה הטבעית אל האמנות איננו פשוט כל כך ,כפי שנוטים רבים

לחשוב .ונם השירה הטבעית ביותר לא תמיד נמצאת כולה טבעית ,כשבודקים אותה

לאור הבקורת הנאמנה .שירת ההניך פועלת עלינו ככח מבעי .פועלת  -למרות.

שהאמנות בה לקויה עד מאד .מה שלקוי בה ׳מצד האמנות מתמלא על ידי כחות

יותר נאמנים .אך אין זאת אומרת ,כי לאמנות אין נה הלק כלל .ידה הזהירה עושה

עוד במחשך מעשיה .האכסטזה העצומה עוברת פתאם כרוח־פרצים ועוקרת משרשם

את שתילי־האמנית הרבים .אך זהר צהוקה הענונ של ראשית אםנות נשקף לנו

מתוך בל סדק ומתוך כל פנה .וביהוד בספר ״איוב• .בכל אופן אץ עוד בכל התניך

ספר אשר בו הניע כח הבטוי של הסננון העברי למדרנה נבוהה כזו .כל פרק הוא

כאן סימפוניה ,כל דבור  -ציור קולע אל המטרה ויחד עם זה נם פראזה מוסיקלית.

איזה אחוד אורנני בבל .אפילו כבנינה הםנום במקצת .הכל מתנועע ביח של ריתמום

פנימי וחיצוני ,אשר לא יתן נם לטפה אחת של שירה שתאבד לבטלה .צבע

הדברים וקול הדברים כאילו מתחרים כאל יהד ,ואין אנו יודעים אחרי מה אננ

נמשבים ?תר.

בשום מקום לא באה המוםיקליות של השירה העברית לידי מזינה הרמונית

שלמה עם הכה הפלסטי שלה ,כמו בשירת ״איוב״ ,ביחור בפרקיה האחרונים -

במענה ה׳ ,מן הסערה• .בשום מקום אין עצמיותה הלאומית של שירתנו כל־כך

בולטת במו בפרקים הנפלאים האלה .פלכטיקה עם מוםיקה ,השרטוט הקפוא עם

הנועה היה שאינה פוםקת  -כל אשר ישינ האמן רק ברנעים מוצלחים לעתים

רחוקות כל כך ,הושנ כאן כמו מאליו .כל ההימנון הנפלא הזה ליפי הטבע עם שםע

כחותיו הנלוים והנםתרים ,כל הפ*ם הסוער הזה ,אשר ירומם ואשר יכניע אותנו נם
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יהד ,מתלכד כאן עם המון ציורים בולטים אשר אין כמוהם לבהירות בכל שירת

:תבי־הקדש .מין פלסטיקה נוזלת .כמו מתוך ערפלי !*-והר מבצבצות התמונות

ואובדות רנע ומבצבצות שוב .חזון ומראה יהד .הבל מחוטב ויהד עם זה צף ומתנועע.

כי אשר היח גארץ־ישראל ודאה• את נוף־ההרים ביהודה או בנליל ,יעמוד היטב על

סנולתה המצוינת של שירת התניך .שם ההרים ,הסלעים  -כל המראות המוחשיים

ביותר נראים לעין הרואה כאילו הם צפים תמיד ,צפים ומתנועעים .הטבע הממשי

מלו סךוה אור ,רוח ואויר ,אך רקמת אדים שקופים ,דקים מן הדקים ,רועדת תמיד

על־פני כל ,ם;לה ומכסה ומשרה הוד של חלומות על העןלם .סנולות כאלה נם

לציורי השירה .אין בהם השרטוט הכבד ,המטבע הטובעת .קני השרטוט נונעים.

ןאיע נונעים .את אשר יחסר נצבעים ימלאו הקולות.

79

*• .יכטאן.

.י-

בציורי המבע הנלנדיוזיים שבפרקים האחרונים של ״איוב• יש אשר אין אנחנו

יודעים מה קודם-הפלםטיקה או הפתום הלירי .פיגירות־השאלה הקופצות ,למרות מה

שהן• מפסיקות פה ושם את המשך התיאורים ,מפילות על הציורים אור מהיר ועז,

ממלאות אותם אויר ותנועה ,ואנחנו רואים את פלאי הטבע במקומות ובמצבים שונים

.בבת־אחת .אץ כאן פרטות מינעת .־הכל שוטף ועובר לפנינו בין אור וצל ,ואנחנו

רואים את החיים במחולם התמידי .מה שיחסר בבטוי מתמלא על־ידי איזה סוד של

צירוף־מלים וצירוף־קוים; על־ידי אותם הרמזים הדקים ,היוצרים את הציור בלב ,שכל

כח השירה האמתית ,ביהוד של שירת ההניך ,ב ה ם ,ולא באשר נאמר מפי׳ש.

.IV

זאת היא שירת איוב מצד צורתה .שירה ושברי שירה נהנים לנו ,והלב נפתח

לקראת שניהם כאחד .בתוך הים הסוער עלינו מכל עבר מאירים לנו פתאם יאורי־

שקט ואיי־דממה .בהרות אור רחבות נופלות פעם כפעם נם על אפלת סננונה,

ובשבילים צרים ועקלקלים נתע לפעמים לבקש דרך ,עד אשר נשוב ונמצאנה .אך

אגד לא נאבד.

מה היא שירת איוב מצד תבנה י מי שרואה בסואימה זו רק את הפרובלימה

של .צדיק ורע לו ,רשע וטוב לד ,עוצם את עיניו מראות את כל מרחב השירה

הרב אשר בה .מובן ,ששאלה זו מציקה ביותר לנבור הפואימה ,אך שירת חחיים

רהבה ממנה ,ובחלונות איוב נשמע לא רק קריאת האדם אל אלהים ,אשר ״הסיר

משפטו*; כי אם הד ינונו הנצחי של האדם ,הד ינונם המתמיד של חהיים.

בפתיחה הנפלאה ,שלפי צורתה ורוחה אינה אלא אנדת־עם עתיקת־ימים מאד.

שאליה צירף האמן את השירה שאחריה ,אנחנו מוצאים כבר את סמל הרעיון הראשי

אשר בשירת איוב .אגדה זו ,שאין כמעט כמוה בכל כתבי־חקדש לאמנות הספור
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ושלימותו ,אינה מלאה עוד אותה הרוח של עוז והתקוממות .אשר כשירח חבאה.

אחריה .בין אותו איוב הנכנע ,אשר ישכים תמיד אהרי ימי המשתה והעלה עולות

בעד בניו ,באםרו :״אולי הטאו בני וברכו אלהים בלבבם• ,ובין איוב המתקומם ,אשר

׳ידבר משפטים עם אלהים ,יש תהום עמוקה .במשך הדורות הרבים אשר עברו

מזמן יצירת האנדה העממית עד שירת היחיד עלה ויסדה ציץ־המרד כלב האדם.

החוליה נפרדה מעל השלשלת .היא מבקשת כבר את פתרון קיומה במסנרת חייה

הקטנה .למה באה? ולאן היא הולכת? היש כי אבדנה אבדן עולם? אם כן ,מה

ומי לה פה בארץ ,ומה חלקה בנצחוךהנצת הןר?

89

א י ו ב.

כבכל יצידת־עם אמתית אין עוד לשמוע כפתיחת איוב את הד מצוקות היחיד

העמוקות .פה נם השאלה ,נם פתרונה .כל רעה אשר תבוא על הצדיק אינה אלא

נס יון .אנהנו ,הרואים בחרדה את החורבן אחר ההורבן הבאים והורםים ןוה־הישרים,

הן רואים נם את הנעשה מ״אחורי־הפרנוד• ויודעים ב^למה באה עליו כל הרעה

הזאת .ביצירות אנדיות אין העם שואל ,כי אם משיב על כל אשר יעורר תמהוני

בחיים .אך בחיי איוב ,נם כפי אשל יםפר עליהם בפתיחה האלימנטדית ,אנחנו מוצאים

כבר את סמל כל החיים ,היי אדם אובד עצה וחסר :שע בקום עליו הסער .ציוד

החיים ושלומם על ,עברי פי תהום ,ציור האשר של איוב עם החח־ה התמידית

המשחרת בלבבו ,״אולי חטאו בניר ,אותו העדר־ ה בטחון בהתמדת האושר

של אלה השוכנים על קצה נבול המדבר  -כמה הוא מסמל כבר כשהוא־לעצמו

את האידיאה של חיי האדם ,של אושר האדם! הן כ לנו •יו שני ם על נבול

הישימון ,לכלנו אורבת תמיד ״הדוח הנדולה מעבר המדברי ...מי הוא האיש

אשר ילך תמיד לבטח דרכו ,דרך החיים? מי הוא האיש אשר לא ישדד יום אחד

כל אוצרות חייו ולא ליצנ פתאם ריק מכל אשר היה לו?

פחד לא־ברור זה ,הפחד מפני איזו כחות רעים ופנעים רעים הנכונים לנו,

?צק רעל נם בכום אשרנו המלאה .כמה נמרצים החרוזים הקצרים אשר בהם יביע

איוב את רנשהםחד הזה ,שהיה מלוה אותו נם בימי שלותו:

כי מחר פחדתי  -ייאתיני,

~ ד *  -ו• *-וי ?—•

* וא*ער מדתי יבא לי;

־י * יי• י

לא ?זלית• ׳ולא שקןזתי

ולא נחתי  -ייבא רנז *).
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מנוהה שלמה לא היה לו נם בימי האושר .לאחר כל חנ היה מעלה זרלות,

,אולי חטאו בניר .החנ כשהוא לעצמו הוא כבר חטא ...אין לעורר את ^כהות

הרעים ,האורבים לנו ,על־ידי שמחה יתירה .נלך נא בצעדי דממה ,פן נרניז את

י החאום הנרדם מתחתינו .לא האםון בבואו נורא .נוראים טמנו שבעתים צלליו

הרחוקים ,המאפילים על לבנו נם כאור לו .השלוה ,שלות האושר ,נתנה רק לרנע ,ואנו

מחכים תמיד ,כלנו מהכים ברעדה לרעה אשר תבוא .והיא תבוא .אם לא בדמות כשדים

ושבא ודוח המדבר - ,ובאה עם הזקנה ושפלותה ומהלותיה ,עס ^עמי המות החרדוור

היא תבא ,אף אם תאחר לפעמים.

ובכל אלה יקרה מנת החיים; .קרה נם לאלה ,אשר יתכו למות ״ויחפרהו

ממטמונים׳ .נם כי נקרא לו ונפלל לו ונקוה לו ,לנואלנו האחרזן והיחידי ,נחרד

•) איוכ ,גי ,כיה—כיו.

*.

־99

י .מיכפאן.

לזכרו .פחד המות הוא אשר ישחית את הוד החיים .לולא בלהות־המות ,לא היו אול*

בלהות־החיים .לו היתה לנו רק התקוה האחת ,כי המות ,כמו החיים ,לא יתמיד

לעולם! בכל שירת איוב מפעפעת החרדה הנדולה חאחת - .חרדת הסות .בכל שעם

אשר צל זכרה יפל ,תעלה יללת הלב הנכנע ,אשר יקבל את מתנת החיים עם כל

סנימותיהם ,אם רק המתנה תהי לו מתנת עולם .ככל שירת התניך אץ עוד דבר

אשר ישרה על רוחנו עצבת עמוקה בקינה החרישית של איוב על לןצר חיי האדם,

על חליפתו המוכרחת ,על המות אשר ממשלתו ממשלת עולם:

$ךם ;לוד אשה.

קצרץמים ושבע־רנז.

כציץ;צא.ויםל

!•?ךח כצל,ולא:׳ןםוד.

}1ף־7נל־זה.$קחת7גיניך

ו&תי תביא במיןזןט עמך

אם חריצים ;מיי,

מםפר חדשיו אתי

חקו עשית ולא יעלר -

*?נה מעליו ויחדל

עד.יךצה כשכ־ד יומו.

בי:ש לעץ תכןוה :אם יןית

ועוד:חליף וינקתו  61תחדל;

*סדןקיז מירץ ?ייעיי

ובעפר ימות גזעו —

****י*
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^ריח מים .ימריח

יןנעית כןציר ןמו נמע:

ונבי־,ימות  -ו;חלש׳

• .וינוע אי־ם  -ואיו ?

--ו ** -ו-

אזלו מים מני־יש

 .- . ,׳יי *

ונהר יחדב ויבש -

ו* * יו* -וי -

ואיש שככ ן;*6קרם

עד־בלתי שמיש  *6יקיצו

ולבערו משנתם.

מי;תן בשאול יןזןמ־נני,

תסתירני.עד שוב אמך.

תשית לי חק ותזכרני! *).

לו רק היה נם למות חיק - ,נבול וקצב! לו רק היינו נזכרים עוד בן0ן 0ן

הזמנים .כילדים שנענשו ,לפני הבורא .מה מוצקה היתה שנת הפות ,לו היה חופף

•) איוב״ ייד ,א׳—יינ.

001

אי וג.

־עליה חלום של צמיחה הדשה ,חלום של חיים עתידים י אימת ההךלון הקר עוטפת

אוחנ ו עם קריאת הדברים .אהבת־ההיים הפשוטה והבריאה ,אשר השעם את כל השירה

העברית  -זנר ו נא את האנדה על דבר מות־משה  -רונשת כאן בחנינה נונעת עד

תהום הנפש .זה עתה צעקנו מנהמת לבנ ו ונקלל את החיים קללת נצח ,והנה אנהנו

שבים ומתרפקים עליהם כנטול על שדי אמו ...את כום החיים לא נשליך מידינו,

נם אחרי אשר ומרוחנו את נטפי־רעלה המרים.

.IIV

זאת היא שירת איוב  -שירת החיים הםנומים ,אשד אץ להם תקנה ואשר

חמד נהמדם בכל צלליהם; שירת האדם האובד ,אשר ידיו הרועדות תאהזנה בשארית

כהו בשולי החיים לבל תבלעהו התהום .האדם תובע את זכותו על טפת אושר אחת

בחיים .תובע הוא את שכר הייו המעטים והרעים ״כשכיר ירצה יומר .תובע הוא את

זכותו נם על החטא ...האדם זכאי תמיד באשר הוא חולף .״הכימי

אנוש ימיך  -קורא איוב כשאינו רוצה עוד ללמד זכות על עצמו  -אם שנותיך

כימי נבר? כי תבקש לעוני ולחטאת ,תדרוש?**) את כל הטאיו ממרק האדם בזה,

שנבול יש לחייו ,ש.ימיו חרוצים• .רק פעם הוא חונ :את הנ קיומו הקצר .אלהיט,

שהוא נצחי ,לא יזכה במשפטו עם האדם ,מפני שהוא יציר כפיו :״זכר נא כי כחמר

עשיתני ואל עפר תשיבני - )•*,טוען איוב ,וזאת היא אולי טענתו הכי־נצחח*

ואי הנהמה? לשיא תבקשוה בתשובות הרעים הקלושות .מנחמים לא אלה,

שבאים לנהם; לא אלה ,שיש להם רפואה מוכנה לכל מכה שלא הבא .מנהמים

אלה ,שבעצמם אינם מנחמים .אלה היודעים ,כי אין במה לנחס ,ובכל זאת לבם

מקור־נהמה נצחי .מנחמת חחמלה ,מנחמת הרנשת הצער של העולם .דברי הרעים

מתבטלים לא מפני דברי איוב; מתבטלים הם מאליהם .אובדים הם בלי הד ,יען כי

חסרים הם הכח הפנימי ,האמת הפנימית .לא אל האמת שבהניון יקשיב האדם כילד
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לו ,כי אם אל האמת שבנפש .רק היא מכריחה להאמין בה ,בדברי אלב לא ההניון

יקח את לבנו ,כי אם הכאב שבהם .איוב צודק ,משום שהוא סובל .אמת־מדה אחרת

אץ לאדם .תמיד נאמץ רק למעונים .מדת היםורים היא מדת הצדק .נאומי הרעים

הפ כבר םנוסים ,מפני שהם יוצאים מלבכות שוקטים יותר מדי ,מלבבות בטוחים

יותר מדי .דבריהם הולכיפ ודפים לא רק מפני זה״ שכל אהד חוזר על דברי חברו-

נם איוב הולך וחוזר על דברי עצמו כמה פעמים  -כי אם מפני שאין בהם המית

נפש והמימוה נפש ,וכיו* שהביעו פעם את דעתם איי בדבריהם כבר ההום לשוב

•) איוב ,יי ,ה׳—ר# )— .ם ,שם ,וי.

101

י .פיבשאן.

ולהלהיב .לא לחנם מתמרמר איוב כל כך על רעיו אשר ״כנר ו כמו נחל• .האהבה

הנדולה של רע נאמן מוצאת תמיד ניב־נחמה .היא בעצמה אולי הנחמה הכי־

נדולה לאדם בךבות אבדות חייו .ואולם רעי איוב באו להתוכח ,ולא לנחס .הם

הראשונים אשר !דו אבן בו ,כדרכם של חברים מימי עולם .דבריהם יונקים לא מרחשי

לב אוהב ,כי אם מתשוקת נצחנות קרה של מסתכלים.

כאלה הם הרעים .אליםזהתימני-זה הוא ,כנראה ,המיושב שבחבורה,

דבריו נאמרים כמו בלחש ...איזו הכנעה ׳אלמת לפני נאון אלהים וצדקתו בהם,

ומנוחת בטחון ,אשר תכריח אותנו להטות אוזן אליו .אין לקרוא בלא רטט פנימי

את הזוך הלילה אשר במענהו הראשון:

ואלי דבר יננב

ו ** * \:

ותקח אוני שמץ מנהו.

בקיע&ים מחךונווז לילה,

בנפל תךדםה 7נל אנ*ים,

החד קראני ורעדה

^3י -ו י* ־ • **:

ולב עצמותי הפחיד.

׳־|•ו•

ורוח ?נל שני יחלף

תסמר העךת מ&ךי,

£מד ולא אכיר מראהו

תמונה לננד עיני,

ו * ו * #י *
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דממה וקול אשמע:

י ו * * Iו י ו *׳

^ האנוש מאלורז.יצדק ?

אם מעשהו ימהר נכד ? •ו

• ־ • -ו־ ** י

כמו צללי־מסתורץ מרפרסים עלינו ...פחד אלהים נוםל עלינו .נשליך נא את

כלי־זיננו עוד טרם נקרא את קריאת־המרי! דברי אליפז אלה שועלים עלינו כלחש־

של־השבעה ...אך ככל אשר יוםיף לדבר ,כן יםור הקסם מעל דבריו -,קסם המנוחה

והבטהון הפנימי .הוא מתחיל מתרנז ופוםל אשמות על איוב ,ואז יהיה נם מעט

לזרא .ביחוד ,כשהוא הולך וחוזר על דבריו  -ננע זה של כל רעי איוב .יש דברים,

ואפילו דברי־אמת ,שהם יפים רק כשהם נאמרים פעם אחת .רק פרין הרנש חחדש

ישוב ויחדש את כח המלים אשר כבר צללו באזנינו.

ביתר עוז עולים דבריו של ב ל דד השוחי .חדיש מחשבה אמנם אין

בנאומיו .נם הוא הולך והתר על הרעיון ,שכבר הביע אותו אליפו במענהו הראשון:

*) איוב ,די ,ייב—וי,:

201

איוב.

.זכר־נא ,טי הוא נקי אבד ,ואיפה ישרים נכחדו?׳׳) ,אך אח דבריו מחיה רנש יותר

סוער ,בטחון יותר עמוק .יסורי החיים הם טבע החיים .כלנו נתונים תחת ממשלתם

החוקה  -הצדיק והרשע נם יחד .את הצור הוה לא יעתיק איש ממקומו•

טיף ינן#ו באפו.

הלמ.עיך תעזב אךזן

וידתק צור ממקומו ?

נם אור ךט?נים ידעך

י *6יןה׳ שכיב א#ו .)2

אין הוא מאמין בשלות הרשע ,אשר רשת מידה תפיד לפני רנליו וכמו ״על

׳$$נה יתהלך׳ .כ״אהו אשר לא ישנה בלי מים• ,כן לא יצויר האושר בלי ישרת־

לב ומנוחת לב .אור של בלהה הוא מפיל על חיי הךשע בדבריו המלאים עוז של

אמונה .אך נם הוא אינו יכול לההלץ ממכוכת־הרעיון על־דבר הצלחת הרשעים

שאינה אלא זמנית  -רעיון אשר כל רעי איוב מתלבטים בו בלי הרף ,מבלי שים.

לב לתלונת איוב הצודקת ,כי כל חיינו הן אינם אלא זמניים;

אלוה יצפון :לבניו אונו -

י<8לם אליו ו״דע!

;ראו ?ניניו ?ידו

ומחמת *די י<זיזת! י

זה ;מות בעצם י:טו,

בלו שלאנן ושליו

וזה ימות פנט(צ מרה

* ? Vו <י י.

ולא אכל בטובה י).
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צופר הנעמתי ,הרע השלישי ,חוור כבר על דברי אליפז ובלדדנפיחה-

מובן ,שהוא בא רק להחליש את כה הפעולה המעטה אשר פעלו עלינו הקודמים

לו .כל כך דל המקור ,אשר ממנו שואבים שלשת הרעים ,שלךלות חאחד ממנו

לא ישאיר מאומה לבא אחריו .בפעם השלישית עוד ימצא אליפז מלים להשיב על

דברי איוב .בלדד משתמט כבר במענה קצר ,שאינו אומר כלום :״מה יצדק אנוש

עם אל ומה יזכה ילוד אשה?״ .)4צופר משתתק לנמרי)5.

על הבמה עולה תמונה חדשה ,מתרה ,אשר לא יחסר בה נם מקצת שלי

קוםיםמום  -אליהו בן ברכאל .איננו יודעים ,מאין בא פתאם .כמו סן השמים

י) שם ,ד״ ,זי )< ,שם ,ייח ,ד׳ — ה׳ .י) שס ,כיא ,י״■ — כ /כינ ,ב״ח-

*) שם ,כ״ה ,די )4 ,ו* סבקריס חםיהסים לו *רק ב״ז (סםםוק זי) וכל ח8רק כ״ח.
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י>* .כםאן.

הוא נופל לתוך החבורה ,מלא מלים וחמה. .כי מלאתי מלים  -הוא צועק בחפת־ י

דוחו  -הציקתני רוח בטני .הנה בטני כיין לא יפתח ,כ&בות חדשים יבקע .אדביה

וירוח לי ,אפתח שפתי ואענה!<> .צעיר לימים חוא ,ועל כן לא פתח את פיו כדבר

זקנים ממנו לימים ,אך כשהוא פותח את פיו ,לא יחדל עוד מדבר .הוא מלאה

אותנו בלהנ הרבה .מקדים הוא הקדמות להקדמות ,ובמבול של דברי נאוה הוא שוטף

אותנו בטרם ישמיענו את חפצו .בכל פעם הוא עושה הכנות רבות ,כמו מתכון לקפוץ

קפיצה אחת נרולה ,ובכל פעם הוא נשאר עומד על מקומו...

אץ פלא ,אם רוב החוקרים נוטים לחשוב ,שפרקים אלו אינם מנוף הפואיסה

מקפחו על־ידי מחבר אחר .נם מן הצד הפורמלי-בראש הספר ובסופו אליהו לא נזכר

כלל  -ונם מצד התוכן יש להשערה זו על מה לםמוך .קשה להניח ,כי משורר

•מצוין כמחברו של איוב יוציא לפנינו ,כתם כל הוכוחים ,עוד אחד המדברים ,אשר

לא יוםיף כמעט כלום על אלה שקדמו לו .אך אין לבלתי ראות בפרקים חאחרונים

של נאומי אליהו עם תאורי הטבע היפים אשר בהם נם קשר ידוע עם מענה

ה׳ מן הסערה .איך שהוא ,וםפר איוב לא היה מפסיד הרבה ,לו היה חסר את

הפרקים האלה.

IIIV.

מי איפוא ינחמנו ? מי יפתור לנו שאלת החיים והמות ? איזו יד טובה תנחנו

בתקוף מבוכתנו? יד האדם תקצי מעשות את זאת .יד האדם תקצר מנאול את

רעהו .אין אמת אחת ונחמה אהת לשלוים ולנבוכים יחד .אלהים בעצמו הבדיל

ביניהם .אלהים בעצמו בלל את שטתם ,אשר לא יקרבו זה אל זה ולא יבינ ו זה

את זה לעולם.

אל מי נשוע בצר לנו? נם אלהים בעצמו ,אשר בידו כום הנחמה המלאה,

לא יקל מן המשא הכבד אשר ירבץ על לבנו .הוא מכניע אותנו בנאון פלאי התבל,
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אך סוד הבריאה ומזמותיה עלינו כמום עמו לעולם .אל נא נדרוש פתרון לחידותיה,

אשר אין נבול ואין קץ למו .נלך נא בעינים עצומות אחריה אל אשר תנחנו .היא

בעצמה דואנת לנו על־פי דרכה .אוצר החיים הטוב פתוח תמיד ,ובאלפי צינורות

נעלמים שופע חסד אלהים אל יציריו הנדולים והקטנים .היא ״תכין לעורב צידו ,כי

ילדיו אל אל ישוער ואת קן הצפוד הקפנה והפותה בסתר העשבים תשמור ,אשר

,תעזוב לארץ ביציה•; ואולם היא תדאנ נם לנשר הטורף ,אשר ישים קנו ,על שן

סלע ומצודה ,בחפר ו אוכל לאסרוחיו .אשר ;על עי דםי ,ואת רחמית לא תמנע נ0

)1שש ל*כ ,י״ת—כי.
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איוב.

מן הבהמות ,הענק שבחיות ,אשר ״כחו בטתניו ואונו כשרידי בטנו־ .היא לא תבחין

בין העז והרפה ,בין השודד והשדוד .לכלם תדאנ במרה אחת .לבלם חובותיה.

נם אלהים לא ינחם .בצעקת־מלך הוא נותן את קולו .לא לו הצטדק .לא

לו תת דיךוהשבון על מעשיו .בהשארת העולם אשר עשה ובהמון כחותיו  -צדקתו,

איך נדץ את היוצר ,אם אין נם בכהנו להקיף את כל יצירתו ? ;הם אלהים מהמם את

אעב המסכן. .ידי שמתי למדפי׳  -הוא מנמנם בחרדה . -דברתי ולא אבין ,נפלאות

ממני ולא אדע׳...

נכלמים אנחנו עוזבים את הכמה .האמנם ככה נצא מאת פני אלהים ? האמנם

רק בך.$.עני וכאלם רוחנו רצונו? אך ברנע האחרון יסול אור אלהים הטוב על

מחשכי לבנו .אלהים ,אשר מנערת קולו נאלם איוב ,פונה ,כתום הדרמה ,אל אליםז

םתאם ואומר לו :״חרה אפי בך ובשני רעיך ,כי לא דברתם אלי נכונד

כעבדי איוב׳ .אלהים בעט בםנינוריו! אלהים הכיר את צדקת איוב ,אשר הטיח

דברים בננדו ,וימאם במדברי הונף .כמה יופי אלהי ורוממות אלהית כםסק־דין אהרון

זה! כמה יש בז כדי לפים! לא בשירות ותשבחות יחפוץ אלהים ,כי אם בזעף הל

הנאמן ,אשר יזעזע את כםאו באפו ואשר ישא בכל־זה ואשר יםבול עמו את צער־

חעולם הנדול באהבתו אותו...

זאת היא שירת איוב  -פערת־הקיץ האחרונה בספרות העברית הקדומה .עוד

מים יבואו וימים ילכו ,ודור דור בה את ;כאי לבבו ישמע .יסורי לב עמוקים הוללות

מטבעו בה את חותם יפים לנצח ,כמיטב שירת הנביאים ,נם היא לא נולדה מתוך
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מסע החיים ,כי אס מתוך מועקת־הרוח והמון ענוייו .שירת המדבר היא ולהט ינונו

שקרים כל הדוזיה ,אך צמאון חיים וכהות חיים אדירים שוקקים בה מראשיתה עד

אחריתה ,הצער הרב אינו מדכא אותנו ,כי אם מעורר וקורא לאלהים .על־ידי הצער

נקרב אל אלהים. .האדם לעמל נולד ,,אך נאולה יש .הנאולה תלויה בנו .האדם

נואל את עצמו .הצער נואל .עם כל הינון הרב השפוך על פני היצירה הזאת ,עוד

םעינות תום התומים מפכים בה בחזקה ואמונה נדולה בה יוקדת .נר אלהים עוד על

ארץ רבה,

כשירת איוב עוד פעם התלקחה האש העתיקה ותנע באשיות עולם ותרעידן-

אש האלהים בטרם תק?ה.

()£*3£^2

זז .נ .ביאלימ.

יהי חלסי עמכם...

יהי ?!לקי ע^כם ,סגוי־סולם׳ אל^י־נ^ש,

לקמי דדיהם בסי;ר?: ,נועי הנוי* ועלילה׳

חלמים נעלמים׳ ממע©י דברים ומרבי תפארת;

ןנוזה המית רוחכם בתוככם כפננה 5ל!רקע!מים׳

וסגלותיכם3 ,נך?רי.יער ,בןזביון ^ללים תפןךינה.

לבבכם  -ה,יכל הקךעו׳ ועפתי^ם  -עםךיו הסנורים״

עועים  -ולא הןד לכם? ,גידי רוח  -ובל ןדקרגס.

אמ?י העתיקה היפה וכהני דממת אלהים,

ו* י ״ ״ * י ?- Vיי -I :״ •  - :יי

לא תעלט סין זר מעולם כהנ נפעכם ובאבלה;

אור אחר לעינכם תמיר ,אור #קט ןנוןה,

וכח־קוחוק .אחת ,רבת כינה ומליחה ,לשפתיכם,

לפקד בה ,כלי הכרס כף ,את בל הבא לקראתכם:

הגדלות סם מקלות ,בודקות החטאים נם ;חד;

אט אט ,ןמו סל ךאשי אצבעון תסברי בןתיבות מים,

ולככם ער ,ואזנכם.קעובה ,וסץכם משי9טת י1מיד,

ונפשכם חךךה לקראת כל רחש יפי ונךנוד תפארת,

סבי !זלע ?ביבכם כא^םעד ובלי כמה

את האמונה ואת הטהר ,חרעפים מכל :שיתכם

כ?לף מעטים תכלת וןנללים מער ד???•

אכן למון-י ההרש או^ם יחךלי קול ח־־כרימ״

פיכם לא:כי.ס ?לאת יכפ?ם לא תיעד רמות
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יחי חללןי לםכם.

!?יעו ם*!!ו![י?ס כלב?ם ןנ$נו.עיכם כחי:ק?ם.יבלו,

לא ח־ לכם במעךכות חמים ללא נוזלת ?בתי מקז?ית,

ערירי ימות תחתיו צסדכם ,ללא הד ורשם,

^ 8־ * :-ו  - ? --:Vיייי•׳

ואולם חיילם  -גןישב חןיונכם ,לתפאךתכם  -לן$ם חיווזלס;

א^ם העוומרים ה^אמגים לןנלם $להים בעולם!

יום יום ,וךמיםים ךסיםים ,באור עץכם וב^ךטוטי פנילם,

מר יפי חללם אל חלל העולם? ,הטך מע;ן חתום

$ל לב נהר לההיותו:-והוא לא !ידע.

לחי $להים ,אם יאבד ניד אחד מעפעפי?ם

ואם י.פל אך^ה חפןטן ?!זזיעי נ^מסלם!

ןשירת חכוכבים ?ז.יעמדו.יך2דו ל;צח בחלל העולם,

ז?דור אחרון ,נם ?אבד עיריד ל<ןדךי הימן ויךתון

הלד ל7ו?םת פלבל וךךךע  -הם עוד חיה .יחיו

מןלו ש?יח באור סין אחד האדם ו?$לם פניו.

חרעיוע אב ,ביעד םאלי4
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•♦♦ ♦

אחד-אחד ובאיךראד■

אחד־$חד וב*יךראה .ככבבים לפנות !#ר,

כבו ל^פוני מאדי ויקלו ב;נון דומם,

*ך עוד האחרון כמוס עמי ,והוא נחמת כל ח:י,

לאנחרישנח חמוךיום וכל־&טן לא.יבחיךנה,

א#ד איטב־נא עוד בעי.ני אלחים ולמי ןטות יימי,

אם בהקיץ ואם בחלום ,אך לו סוד ??ס אחת״

אהד״ לו אך הפעם ,ולו רק סד אךניסה,

^ןןהי־ןא אלי ככלץקדו חזון קדמת:לדותי

וב#ך מי -י2בדד ה&ל** ?תהו הראיון,

אמנם ?גאלי• עתח ח״י ואחלל כמו־יזיי דאש־נןרי,

?כחתי ה׳מםלות לאלהי ושערי רחמיו לא אךפק,

$ני אטומות לקריאותיו ועיני עצומות לרמזי ¥קדשו״

ןזוף היןתי ל<ןמיו ומנךה לכוכבי־אורם,

לא.יכירני עוד ציץ־הבר ו?ז*לת $ךה לא תבךמי,

ןזרו מןזלי חןיונותי לרוחי התנכרה לי;

ואולם באחד המקומות בחיק־תבל ובאוצר־עולם,

 1־?  — :־*י .ו• ? .

במקום לא .יכחד מאום ולא.ימחו עקבות ךלר,

הלא ?זמוךח עד חיום ?עיןה ובע^ם ת^ח,

כחותם על למין עליון ,ךמות.ילדותי הקדומה,

ומחוץ לחליפות עתים ,ל*־ן$9ת ןל*־ן?$$ת,
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אייי־אז׳ד יאידיואח.

?אילת ה#חר במתם ,סוד תזרח אלי מפ??51נוןד״

צ$ה קליכיתי ?זמךחק !?ל־צסדי תספר,

לי.יףסד.ספעפה;:סלי ?ך!ת,זהךזי!;

ןנוף־מכרותי הדחוק׳ ןאית.ילדיתי מזמרסי;

^9י ?יר?זי׳ מןגיז דיחי׳ 3מים ^י? ,ומיידי,

פנת.יקדת״לי סל־פגי סגל וארומת ?פרות ןךץ,

אץ רןונן לי מיךק ד?זאי!*ין $תוק לי מתכלת $¥־ו,

זברי ?צלן הטוב לא ;פוג לסד הךי:י

יבל?- ,יל?ין גצח וף ?זלגו הראיון- ,

נוף־מולךתי ,ילין.דאייתי וראש מךאח 5י?י,

ס3ל #אנן ובודד$ ,נוס ביפ?ת?,לו$יו,

קופוץ הרים ויסךים ו$נסיר סזמןם ואךץ• ,

?!?זלד! ?וביליו בסדקים ובעליו בך!מות זהב

וחךז דומם :מים ולילות ,מוצאי ברך וסךב- ,

$לא !ם הוא ,בא^ר הוא ?ים? .ל־פגי סבל־אךץ,

ולקל פתוחיו:חד ובןו^ם ךוו הראעיון,

כ*ןר ד!רתו $אז בנ?#י א¥3ע אלהים גללםה

ו#<£ר א?ואגי בלבי 5ד יום אחרון ולקצה אךץ,

?נונ־אביב אי בהיר־״קלץ ,נעה-סתו או.סז־הרף- ,

מדיי :?£ים׳ליייו1׳ קי?א אל יקימי 95יב,

*זוגןט אל זהךיו יומם ואל ךזי־ךזיי לןלה,

ניצר דוח אפי הטהור ועימר חרדת פןךצזי

בחיר ,כל־אלן דומם יבםוזר ?ל־פןה ןןמו?!ה״
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?ד?ד סלה 3ךף י?צל־יןטךטבים ?מונן

עיד ?ל,יזךי ?ל משמרותם ,ארנים צלליקם חוךי,

לא גפ.קד כ^ם.זלזל ואחת טך?זתותם לא נקדסה,

החבואיה,ם ?ןלאים עוד §זןדי לכבי חפ:תוקים.־
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ח .נ .כי**?זי<ן.

ו׳ןנןי־חלמותי ט#לבים תחת אהד ה^־םים.

3ם הרריו כי$ם עוד ?ל ?נם הראשון.יסמדו,

עטים כל מךבךיהם׳ ףקימי ציצים ומסלפי רסיסים,

חותם פעמי עליך,ם וטקבותי בהם נודעו,

זהר־ה! ,לףאעון עוןנו שפוך על־פניהם,

?ין חעיהם;לין עד־עתה הד תרועת ^שי

לרוחי עודנה תוסה <ןזם בתמהוןה ו?אלם שפתה...

ונוה־הורי הדל ,יןן מ?טחי ן&דןל ?זלוטי,

טעון אור פני אם ,מה?א ב;פה וצלד״,

אי*ר ?שמי ?שיקור1יה ומצפון ריח היקה— ,

הלא נם הוא ,בא#ד הוא שם ,בכפר ^ךחקים,

על ראש נכעתו הק^נה בצל ערמון עבת,

עודנו נטוע ?מקומו ומראהו כימי יזךסג

מצןןר ,לבן:ו;לזמד ,שפל־$נ וןפיר־אשנ?ים,

ךןיו ףפודים אזוב ומבקיןיו;ציץ החציר,

מים עטרים לו ם?יב ומגרשות מנךלי־פרלנ״

דומם ,סם אךחות העבים!? ,ןהדןה לפניו הסתים,

?הוא נצכ סל תלו הרןטין ,נצכ יומם ולללה,

צו$ה לנתיבות עולם וחולם קלי מדחיק-

הנה:ך$.ה בי תמיד י?תליו £3טו לי חימם,

ז?די ?מלא צפיניו וצל ח!י חתום בקוראיו*.

;דעתי כי רק אחת י<ןזת האךם ?!טס היןע

וחזון זיו מהר לא ;קום לאיש פעןדם;
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5י מראה הכלת ״יש לךקיס ועין.ילק ליישא

ואור מר למלא הכל,וןיו־פנים לכל־^עשי ןול^ךס׳

א^ד רק אחת חזכה לןזם 3י ן ןזןלד  -ןל*ן ייסי׳ף{
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אחד־אחד ובאין־רואח.

יאולם ?ךכת־פתאם לאלהים ,לנאמן ?עיניו לי$נה׳

לא תשור עין צנוריה וחזה לא יניד מועדה,

דומם אעךך־לה.ואצ§ה ,יומם ןלןלה *(.יחלה׳

יכבנור־ ערוך־מיתרים רוחי ןכון ליןראתה.

לא אדע איפה ון:תי וןןךם אבי! איזה הדרך

ומי :הי המלאך ,אשר ;היא אלי ה?ךקה —

אחת ינ?א לי לבי׳ ונפשי יודעת מאד,

כי פקד .יפכןדני החזון ויקר מאי ,:ישיגני.

ובבא הרגע הנאדר ,ודדה ?ניד עפעף הנצח

?הציצו עלי פח&ם ??ד צהר .נקרע במרום,

ונפקחו עיני וארו ,וזכו ?עיני ה;לד׳

ומראות ילדותי כלם על צבא חליפותם יחד

.ןגם כל יקומם סביב ;.נהרו דוממ רדיך נפשי,

;סלו ןלי ארחות .זהרם כסלמות ?קר בהירים,

הרחקות תקר?נה פרגאם; ,קיצו קולות ;חרמו,

וגונים וריחות נשכחים יקומו שנית לתחיה .י

י?•  -:׳?:־ ־ ?I״־ ׳*•:

רק ךגע .יתמהמה החזון ,ושטפני גל מתקו

ואת ^ל ?סים ל! ,,.,עד תמציתו: ,נמיאני ?אחת.

ושוב אעמד נפעם לפןי עולם פלאי כטהרו,

Vי▼ •* : •? V *;• ?:י* י

נן נעול וחתום ,זרוע חידות ופלאים,

-ד Iו * י*י• ו ? •
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לא חלה בהם יד ולא נפח אליהם דבר־קיפתים,

?* * : ? Vי*  -I״ -7: - : V״׳

לבבי.ימלא המון ותמהון אלהים על־^ני

ב;עיני תזרח הדמןגה ובנפשי וזרועה ןאלן!ד.

חשון ,תוע״ו.
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הציץ ומת...

הוא נ?נפ אל ג;:ןי הפךדם ומדן לפית —

והימשים לפךךם שערים,

וככל ןתיבותיו הדחתים :תהומי־תהומות

והררי הרים;

ןלהט החרבות בשערים ,וחחרי הנןזוזות

הןחשים למו־אייב -

ןהיא ןןבי שלום ?ין ^לם פסח על ןחשים

ןחמק מתחת לחךב.

ל^ניץלפנים ^ך!פז לבא ולבניו לפידו.

?שתאים ,מחרישים

?סונו תך?זישים :עז־;9ש ,הי.הלם לב**

עד שער החמשים ז...

הוא :הרם! !-יבא אל נעי־הננזים,

לא דרך עוד זר ?זם,

ו!חתר עד גבולות אין יכולות׳ מקום ההגןכים

לתאחדו בשרשם.

ףו$ף .ו!ך!תר ,וימצא הישר בשבילים -

דז?ל=1״

עט בו ,ו;כא ?$חד הןמ?ים .עד מקום —

*יז ז?ז יאיז 9ק1ם•
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ח^ץ ימת.

?ד קלות אור עם חשך הגי? ,מד אפ?י ה.י1הו׳י

לא שלטה בם עין — *

ושער הך!מ#ים׳ ראדזרון׳ ** -הה ,אל מסתתר —

מה רהוק עדין!

ודיינך הלפיד ודעך .הדרכים משתבשים.

הדבילים מיזעקלים -

ובלם רק ?לזךור לפלזדור  -ואי אהרון המערים?

ואי ןןןןם הטרקלין י

ובבר עי^ת נפשו מסתור .לא נאמן אור ?יניו

לרוחו לא נכון;

1ןה,י כי לא;גל עוד ל5ת על #ת:ם קוממיות —

ויזחל על ןהון.

ובלחכו עפר ,על שפתיו עוד תחנה אהרונה

;־:־ **י־ :דד * :י*  -ד• ?

בוערת כלי־חשך:

״לו אבא עד ש::ר ההמשים ,אך ךגע ליא אציץ

מעבר למסך״.

התפלה נ#מעה; ובטרם הלפ־ד הדועך

•י  ^ :ד ׳זז* * .ד״ — . . .ז:

2ד קצו יגיןי

ושעד ההמשים ,כליל אבני השיש הטהור,

לפניו הופיע.

רועדת היד ,מכת־זהר העין  -הלדפ״קי
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*•*׳  — \ * -־ ?ד■! I־•I :

עוד ךנע התא§ק,

ופתאם התחזק ויעז. ,ויקם מזחל -

• ו ■  :־־־  I־? ״?ו! ~|

נ!ל<ד8ק•
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. ייאלינן. נ.ח

 ודלתות ה^?ר נפההו,אז לבפה הלפיד

,וי^ץ שם פנימה

 והנהי,ן# יןנצדה אוד ע,נת^נה גופתו

...ל מפתן ה?לימה2

411

}^3£^.

למנצח על המחלות.

מזמור,

מפ־ס וחמים.י הכו גתמ־ם!

טללי ,נללי! חליל אל פ׳כם!

•1־ •1־ * • * ~ ?

נפדו ,בנויות ,םיתדיכם המדומים!

קול אוםר :חזק! ; -ב*נ שד באביהם י

(שןין שיר-עם).

לא בעזר ,לא דגה ,לא חלה ,לא לחם -

** ??י ?-י #׳י

ופה כל הדאגה י  -היד ?ל הש^ם!

יש אל בשמים והוא הכל ילל,

אןזמו גךים ך;ל ,מבירה המחול.

וחמת כל נ?שנו ,ל3נו הבוןר.

תש3ך כיום במהולנו הםו?ר.

ועלח המחול כקולות ובדמים

להחריד האיץ ולהרניז השחקים.

ממים וחמים...

לא דבש ולא הלב׳ לא טפה של ייז -

 • ? * : - :ד י ■•I

אד כוס ליחךן^ח בין מלאה ?דלן .י
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ח .נ .כיאליק.

אל תד!ךד הןרע :כשאגת ״לדףןם!״ -

עד תמה  3מאוח — ודליו שוהים!

: * \ -ד ז • -ו •I-

והלך וחזק .וגבר סהוללם׳

ופגיכם חצחילי וןגילו קולכם.

- 9 *1ו׳  ^:ד׳ !V:

ואל .ידע איזבלם ואל ידע אוהבים

את כל המתחולל בקדב לבבכם!

מפיס וח&ים *.י

לא כר!3ת ,ל** נעל *6 ,ל3ד יסבםה -

מה רןןשו-אין רע! מךכה בסות—סךן:ה משא!

עיךסים ויחפים  -כ#$רים נקלה,

נתנשא למעלה ,למעלה ,למעלה.

•!•-י :־ ?:י  X?—:י  ? :ד *

נעופה בסופה ,נסןנךה בסקרה

ס§על לי?גים של פגעים וצרה.

ב$ן$לים ,בלא !זןלים — האין הכל אחת!י

אם כה ואם כה  -סוף כל מחול לשחת!

מ£יםוד1£ים...

לא אח ולא קרוב ,ל *4דוד ול** נואל -

?ל סי *תחי ג#עף סמי אתה שואל?

?תלכדה־נא יחד ,איש באחיו.יתמו- :

חזק.,וזןזכן״!חזק ,וןתך!זק! ־
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דך,י ערב אחד ךנלןם ,סנדלים,

ושיבת הזקנים ושחור היגלהלים:
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?1מנגח ע?׳ ח:וחווית.

ולפיב הגלגל ,כלי סוף ובלי תל!לה

נם ישר גם הפוך-וחזר חלילה.

* ד ¥־ ?  Iוזי :־•?

מפ׳ם :חפים...

לא נחלת אחיה !6 ,ננ ןצל־קודה -

־ו־־ *י־ד ־ * *י ׳*

ומה כל החרדה י ומה כל המורא ?

^ ?  -ד־ו ? ־ ? -ד

האךץ רחבה ,וארבע לה רוחות —

ובתך שהמציא לעמו מנוחות 1

וברוך שבךא את גג הרקיע.

ולנר לנו  -שמשו על מסמר הוקיע;

וברוך .על ?ואר כל טובותיו הגדילות -

הללויה בחצצרות ,הללויה במהילות!

-ו ?-־יי ־ד ? :-

מפים וחפים...

לא הוד״ לא לסוד ,לא תפארת ותהלה —

הנםתמו כל האנורות!  -הלילה! ץ

* : ? •-ו ־ ^י ? • ? ,

שומרנו לא יישן ,לא ישכח ענייו״

•:״ * -וי • ו ־ :־??

ויפרנס אותנו כערביו וכלביו.

׳ — :״ ו ? .י ? :1I
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ואנחנו בכרכור כדבורים ובשירה

:־־ * :׳ : : * :־ ?

?תקן כל מה שפגמנו בספירה;

ויהי מהול המות ועירת הפגעים

׳ ־ . *? - :י ^ ־ ־ ו *י

כפרה גמורה לכל החטאים!

־?:- ?? • ? :־?י

מפיס וחפים*..

ו׳ י!,

לא דין ולא רחמים ,לא ןקם ושלם -

ולמה תחךישוןי ? -ח עזימו לאלם!
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ח .ג .ביאליק.

$ה ?זימו לךןל ,ךז להב קצפה —

ות?ד חמסכם לאבגי הרצפה!

והיה מחולכם טחול טועים וגבורה,

לחצית את בל סביבותיכם כםהךה.

ובםופת המחול ו?נהם הזמירות —

ינפצו ראשיכם אל אבגי הקירות!

מפיס וחפים! הכו בת2ים!

סללי ,גללי! חליל אל פיכם.

•  1 • - I־ יי • י

נפדו ,בגורותו מיתךיכם הטרפים!

קול אומר :חזק!  -ת?ח רוח אביכם I

וצב חתרעיח .ביער מאלי(.
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אליעזר שמינמא?.

?חזירתו.

(רשימה).

.I

בשעה הרביעית של יום חורף יצא פסה שליט מן הרבבת וראה בעע*ו את־

הברך בי ,שהיה נדה ממנו שלש שנים רצופות ,מבהיק לפניו בשורות של שלהבות,

נחרוות עליו זו אחר וו .בלא כלי־דרך עמד שליט על הרובד והיה מביט סביבו .הרכבים•

ד.כירו בו מיד ,שאורח הוא ומררו את רנעי־חדותו הראשונים בהזמנותיהםי התכופות.

נחך עליהם בלבו .הן כל עיקרם של שלשת אלפי הפרסאות ,שעשה במרכבת־

חברזל לא היו אלא בשביל לחזור ולהציץ בפניו של בית־נתיבות זה ,בככר־הדשא

שכננדו ,הנטועה אילנות ,וברחוב הארוך שמאחוריה ,שטויותיהם הסמויות והנלויות

הם מעוררים זכרונות של ימים ,ערבים ולילות  -וכיצד יעביר את פרסות־הסום על

השבילים ,שדרכו רנליו עליהם כל שנות נעוריו ודמיונו  -בשנות הפרידה!

שליט היה מהלך לאמו וראשו כבוש בקרקע ,כאדם המלקט תותים .טלטולי

הדרך הוניעו מאד את נופו חחולה והשעול היה עולה וחונק את נרונו .הוא לא הרים

את ראשו למעלה :חביבה היתח עליו אדמה זו .אחדי שעמד רנעים נשען אצל

אילן אהד מאילנות הכבר תתחיל פוםע לו לדרכו וחיוכים מפוזרים היו עולים על

שפתיו .הוא חייך על שחזר וזכה לראות בחייו את כל ה״טנות• הללו ועל ״השקר

הקטן״ ,שקנה לו שביתה בנפשו לרנע קל ,כאילו באמת כל עיקרם של אלפי

הפרסאות לא באו אלא בשבילן ,על הרכבים וחעוברים והשבים ,שראו אותו כתועה

ועל עצם עליתו לכאן ,לכרך בי. .אדם יצא מח׳ ובא לב׳,-מילא ,ועכשיו מה?״

הוא חייך כלפי האילנות של הככר ,שנדלו בקומתם  -הרבה מהם ראה בשעת

נטיעתם  -כלפי השלהבות של הפנםים ודיוקנה הורוד של רחל ,שהיה מרפרף

כננדו בחללו של הכרך .דבר ישיבתה בב .ירועה היתה לו מתוך הנלויות .המעשיות•
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של פראנק חברו חשתקן והקצרן ,שחיו נשלחות לו בדיוק פעמים בשנה ועל נבן חיתה

רשומה כתבתה של רחל בלי הערה כל שהיא כצדה .עכשיו הוא כאן בב ,.בשנונחה.
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א• .צצינמאן.

שליט היה תולה מינע לרנע את ראשו בחלונות הבתים ומציץ לשם .כבית־קסמים

נודד באויר היה לו בית־דירתה של רחל וכשבריר־שמש ,המפזז ממקום למקום עם

נמוד האםפקלריה ,כך היה דיוקנה של רהל רוקד כננדו מהלון להלון ,מקרךרחוב

אהת לחברתה, .דרך אשנב זה יןלה פרצופה או דרך הלון סלוני• .״לקראתו תבוא

או הדביק אותו מאחוריו ,,״תקראהו בשמו ,חניה את ידה על שכמו•  -מפני דבר זה

נבהל .״לא ,אי אששי ברחוב• .הרחיב את פסיעותיו כבורח מפניה .אחרי טלטול

מרובה ברחובות ידפוק בדלתה ,תפתחנה לפניו ,צוהלת ,ורודה ומחייכת .על הספה,

מספרים זה עם זו .במה? נפשי ,אל תשאלי .האה ,רנעי השיה,־ ,הצוהלים ,הקולטים

לתוכם עסיםס של שנים .על מחלתו  -בשתיקה .היא לא תרניש בזה כל שלשת

הימים ,יותר לא ישהה כאן .ואם לשתיקה של עקשנות ,ככל השנים  -אני ,אני

כהנה הנמל!

שליט צמצם את פסיעותי .,,היה מתישב פעם בפעם על הספסלים שברחוב

הארוך כדי לפוש וכדי להאריך את רנעי־הצפיה המתוקים .לשבת כאן בבי ,על

י הספסל ,ברהוב הארוך ,לא רהוק כדירתה ,לשבת שעה ,יום ,יומים - ,מה יפמ.

עיניו היו מפתכלות חליפות באבני המדרכה ובננותיהם של בתי־ההומה ,אזניו היו

קשובות להמננינות ,ששר לו הכרך ובמחו נשאו זכרונות שנות נעוריו כדהרות־םום

שוטף ,ורחל אוהזת במושבותיו של הסום.

שלש שנים של סנישות ארעיות ומפוזרות .רובן ברחוב הארוך .הוא והיא

ופראנק .כל אותן שלש השנים לא דברו ביניהם זה עם זו אפילו פעם אחת ביחידות.

אחר־כך פנישות סמוכות מהקודמות בהדרו של פראנק .שתיקה עקשנית ,סכםוכים,

דבורים קצרים ,שהיה מתחרט עליהם תמיד ,מפני שמעולם לא היו שלוחים נאמנים

לשפעת ההרהורים הנועים מעשרם ולא נתנו פדות לאנקת הנשמה ,הכמהח לרחל.

ביום היה מהלך על פני הרהוב הארוך ומסביבה ומחפשת ,ובלילות היה מהבר מימרות
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נאות להכנם עמה בשיהה על ידן .הלילה הולידן ,היום קברן והחלום השיבן לתחיה.

כך עברו עליהם עוד שנתים :אםפסוף של ימים טפלים בשורות של מסדרונים

ארוכים ואפלים .פעם אחת שפך עליה דיותה מלאה דיו-בהדרו של פראנק היה

הדבר-מתוך הלצה ומתוך כעם .שלשת הערבים האחרונים בלו בחדרו של פראנק.

בערב האחרון ,ערב של שלנ ,ירח וצחוק מרובה ,הזמין אותה לטיול מתוך הפצרות

מרובות שלא כטבעו .סרבה ,התחמק פתאם מתוי חדרו של פראנק בלא ברכה ולמחר

יצא ,להבעים ,את הברך ב׳ ושוב בלא ברכה.

בעם חלהל פתאם את לבו של שליט .םרבה המרש ...דבר לעצמו ,כשעמד

מעל הספסל ורקע ברנליו .מבטו התועה עכר לארכו של הרחוב הארוך וננעץ

.בשדרת האילנות שבסופו ,שמטילי־הבהל של המסע מתחילים שם ...אולם מיד הזר
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בחוירהי.

לאחוריו והתחיל מרהיב את פסיעותיו .״למעונה ,מיד״  -דבר לעצמו .״מחר•  -״לא,

מיר׳׳ .מהר!  -כן יקום .הוא הרניש פתאום במבטו ,שהיה נעוץ באותיות של שלט,

״קונדיטוריה• עבר במחו על האותיות ומכל מקום לא זז מבטו מהן .את לבו תקפו

פתאום נענועים הריסים ,שעקרו את נופו ממקומו .לשם ,מיד ו  -עלתה מתוך לבו

נהימה ומבטו לא זז מן האותיות ,כאילו היה דולה מתוכן את הנענועים ואת ההחלטה

ללכת מיד.

״הריזנטמות•  -שמע כרוז מאחוריו .הוא הסיר את מבטו מן השלט והביט

סביבו .״אקנה׳ .לשמם של שני הספלים הקטנים ,הריקניים המתחננים :הכניםו פרחים

לתוכנו ,כי לכך נוצרנו! לשמכם ,הספלים הקטנים ,רהמתיכם .ריקניים עמדתם תמיד

על שולחנה .כמה שוטה היה כל אותן השנים ,שלא כבדם במתנה .הוא רק הכנים

את ידו לתוך כיםו ומיד שנה את החלטתו .הספלים מלאים הם ,שוטה! לנלנ על

עצמו והתרחק מן החריזנטמות.

,ואולי אפריע•  -נצנץ פתאם הרהור במחו כשרנלו האחת כבר עמדה על

המדרנה העליונה וידו ננעה ,בכםתורו של הפעמון .אכנם! ...ישיבה קרובה של שתי

בריות ,שכוםרות במציאותן של שאר בריות בצלמן ,פתאום דלת גפתהת להכעים.

פרצוף זר ,לא־קרוא מתפרץ כרוח צוננת ,שטופחת על בשר ו של אדם טובל באמבטי

של המין .המבטים מתבלבלים ,השולחן ח לשם מה ממקומו ,כםא צונח ,ספר נפתח

ודפיו מרשרשים ,היא ,בת־השועל ,מפזרת כמו בשוננ את השערות ומתכונת לםוכך

על הפנים שהסמיקו .הוא ,פניו אל החלון ,ידיו בתוך כיםיו והשפתים שורקות להן

מתוך מנוחה מעושה .ידו של שליט נתרה מכפתור הפעמון .באו ביעף ועמדו לפניו

חיים הרנעים של הערב האחרון ,כשהפציר בה לטייל והיא הציצה בו מתוך לנלונ.

פניו היו אז מתחננות .עלבון! עלבון!-קרא שליט מתוך לב סולד מכעם .ירד בחפזון

מעל המדרנות ,התחיל פוםע בהתרנשות אצל הבית ומעיין בהעלבון .ברנע זה החליט
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לםור מיד למעונה ולשאול את פיה .תםכיר נא לו את הנימוק הא מתי של סירובה -

והשל! -מח .שב לב .כדי לשאול את פיה ,היא היתה היחידה ,שהשיבה את פניו

ריקם ובא לתהות על נימוקה .הוא נזדמן באקראי לב .וםר לביתה כדי לתהות על

נימוקה .אולם כשעלה מתוך ריצה על המדרנות כבר היה לבו נוקסו ותש כחה של

החלטתו זו .יםור ויהא שותק .ימתין עד שתהא השיחה מתנלנלת מאליה על ענץ

זה .יסה .עשה שלא קנה הריזנטמות .כך ,לבדו .נכנם ויוצא .מסכה כשריון על הפנים.

ככל השנים  -ובמרכבת־הברזל לח.

עלה ,דפק בדלתה ,עבר את המפתן ,הרכץ את ראשו כזר וכנעלב .היא ישבה

דרך שכיבה על הספה״ נופה וראשה מעוטפים בסודר ורנליה פשוטות על השרפרף

שאצל הספה .הרימה את ראשה כננדו .לא השמיעה כרוז של חדוח ,רק עיניה הבריקו
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לאט ,כאילו הציצו באדם קצת קרוב ,שהזר לתוך החדר ,אחרי שיצא מתוכו׳־

לפני רנעים.

 -מר שליט?  -אמרה רחל בלחש ,תקעה לו את כפה ובידה השניה הליטה

את פניה בסודר  -השלום לך ?  -ישב האדון - .הושיטה את ,דה השמאלית והזיזה.

כםא ,שהעמידתו רחוק קצת מן הספה  -זה לו ימים רבים בב? .

 -היום באתי  -השיב בלחש אף הוא.

 -הלכת לטייל ?  -שאלה רחל אחרי שתיקה ממושכת.

 -באותו הערב ?  -השיב שליט ,שהבין את שאלתה  -לא .כעםתי וחזרתי לביתי..

היא לא חיכה אהרי תשובתו ופניה היו רחוקים ממנו .ניכר היה ,ששמעה את

קול דבריו ,אבל לא הקשיבה אותם .היא לא שאלה כלל כדי להיות נענה .כזו היא

קבלת־םנים ,כזו! -כך הרהר שליט מתוך התמרמרות ,קמין את שפתיו והטה את

ראשו לצד־ימין על מסעד הכםא.

 -כמה שנים ישב אדוני בח׳ ?  -שאלה רחל אחרי הפסקה ממ!שכת.

הוא שתק שעה קלה .אפילו במספר השנים שחלפו אינה מרנשת .כך .אחר־

כך השיב:

 -כמה שנים ישבתי בהי?  -שלש .הן ,שלש .כמדומני ...מעין זה...

הוא הטה את ראשו לצד־שמאל והעיף את מבטו לצדדים .חיא הרחיקה קצת

את השרפרף ואמרה;

 -אדוני בא עכשיו מח׳ כמדומני...

 -הן ,מח.

 -עיר ח׳ ימה היא?

 -יפה .העיר ה׳ יפה היא.

 -כמה מחירו של כרטים מה׳ לב -!,שאלה אחרי הפסקה מרובה והרימה

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

קצה סודרה ,שצנח על השרפרף.

 -רצונה של הנברת להעסיקני בדברים ?  -אמר באירוניה.

 -כך הוא סבור י בכדי ...השיבה בקול זר ומרוחק והפשילה קצהו של הסודר.

שליט ההזיר את פניו אל השולחן וידיו התחילו מטפלות בשני הספלים הריקנים.

 -אדוני שליט ,פסח שליט ז  -הכריזה רחל אחרי שתיקה ממושכה וקולה

רעד בשעה שהשמיע את שמו של שליט ,כנבהל מפניו .שליט החזיר את פניי

אליה והציץ בפעם הראשונה ישר בפניה .רק ברנע זה הרניש ,שפניה הורודים לא

היו לה עוד .הוא שאל 1

 -מה?

 -יפים הם החיים?
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בחזירתו.

 -לא רעים!-השיב שליט.

 -שוב אותה הננינה!  -פלטה רתל מתוך התמרמרות והוםיפה לעטוף את

את פניה בסודר .שוב קלטה מתשובתו אותה הנעימה של ספק היתול ,ספק כובד־

ראש ,שהיתה נשמעת לה תמיד מדבריו ושיש בה מן הזלזול.

 -איזו ננינה ?-שאל שליט והרחיק קצת את כםאו מן הספה.

 -זו ...של אירוניה ...שהיה רניל בה תמיד ...בשיחתו עמי  -הדנישה את

המלה ״עמי׳.

 -אח! -התפרצה מסיו אותה הנהימה הסתמית ,שהיה פולט תמיד ברנעי־השד

באלה ושלא היתה מוציאה מעולם את החשד מתוך הלב ,לפי שנם היא נופה

נאמרה מתוך ננינתו הרנילה  -תמיד י־ הוםיף אחרי חססקה קלה  -רואה את

אירוניה בדברי.

 -תמיד אני רואה?  -אמרה ברונזה והדנישה את המלה ״תמיד׳ .נם שליט

הרניש בעוקצה של מלה וו .בקש לטשטש ואמר מתוך נמנום:

 -.אולם על סי האמת ,בעיקר ,אין כלום בדברי ,אי אפשר שיהיה בהם ,אין

כלום לא מן הזלזול ולא מן העלבון...

 -לא מן הזלזול ולא מן העלבון-אמרה ונחנה בסרקסמים  -באמת ? -תודה!

השתיקה עצמה שוב לא העיקה מעכשיו על שליט ,שהיה שרוי בכעם בשל

ניחוך סרקסטי זה .הוא .ערה את כעםו לתוך פסיעותיו הקולניות ולתוך מבטיו

הטסוזרים ,שהיו משוטטים על פני החדר ואינם מבחינים כלום .רחל רמזה לו

באצבעה .גנש .עמד .אמרה בקול רך:

 -שב ,כאן  -היא רמזה באצבעה על הכםא  -לא ,כאן!  -היא רמזה

באצבעה על הכורסא .ישב בכורסא .ומה? בלא אירוניה?

״היא משטה בי׳ - ,הרהר שליט ,כשהרניש בצל של אירוניה שבעיניה .להשיב
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לאו סתמי בלא בת־צחוק אי־אטשר מפני העלבון והשטות שבדבר .חיך ונענע

בראשו כשלילה.

 -בלא אירוניה? ואני הייתי תמיד סבורה ,שכן  -אמרה מתוך חתה ועיניה

הבריקו  -בעיקר הדבר  -קולה נעשה פתאופ זר ומרוחק  -פניך רעים! -סימה

בקול ,שהיה בו משום פיום ורחבים.

 -דבר זה מטרידה מאד?  -השיב שליט ברונזה.

 -ואת עודך עומדת על דעתך בדבר? - ...הפסיק שליט את השתיקה

הממושכת לאחר שעיין הרבה בתשובתו האחרונה ובא לידי החלטה ,שהיתה ,עולבת

עתר מדאי .הוא הרים את קצה סודרה שצנח.

 -האירוניה ?  -סימה את דבריו מתוך שוי!ךנפש  -דבר זה מטריד ו מאד ?•
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היא הפילה את קצה׳ הסודר ,שהורם קודם על ידו .הוא החדר את פניו א?׳

השולחן וצמצם את מבטו בהספלים .היא ירדה מעל השפה ,יצאה מן ההדר וחזרה

לאחר שעה קלה .שכבה על הספה והחזירה ראשה כלפי השעון שעל הכותל .״היא

מציצה בשעון•  -הרהר שליט בחשד והשמיע בקול ,במשינ על שאלתה הרומסה:.

השעה הששית! ״

 -באמת ?  -שאלח רחל בתמיהה.

 -באמת! -השיב שליט ופיו פלט פתאום בלא רשות לבו  -אני הולך!

 -אדוני יוצא ?  -אמרה לאחר שתיקה קלה ,תקעה לו את כפה והוםיפה מיד

כמתחננת ונוזרת:

 -לא מיד ,עוד שעה קלה - ...אמרה והשהתה כתוך ידה את כף־ידו ,שבבר

התהילה משתמטת מחוך שלה.

 -לא ,אני יוצא!  -אמר שליט בהחלטה .ברנע זה הקישו בדלת.

 -רצונה של העלמה בחלב רותח?  -נשמעה קולה של המשרתת ,שעמדה

על המפתן.

 -בחלב רותח?  -אמרה רחל ופניה הזהירו לקראת המש־תת  -אי־אפשי

היום בחלב - .היא קפצה מעל הספה ומשכה אהריה את ידו של שליט  -טיחס

רותח .הכי־נא טארוסיה מיחס רותח ,תיכף ומיד .אורח סר אלי ,מארוסיה .אורה

חשוב ,ידיד־הנוער ,רע־לב ,שתקן ולנלנן .מהו בעיניך? הוא היה יפהפה .אל תראי

שפניו ...נפלו .הוא ,כנראה ,קצת הולה .הוא בא היום מכרך ח .פעם אהת שפך

עלי דיותה מלאה דיו .לחס קני ,מארופיה ,שבוטות המוצות ומבוםמות .העיקר:

ביםקוויטים .הוא אוהב מאד ביםקוויטים .בהקונדיטוריה שברהוב הארוך ,שאני קונה

בתוכה בכל יום .הלא מר ...לא יעזבני-מיד? כן?

 -עדיין את לנלננית כשהיית ?-...שאל שליט בהבה ,כשלבו נתרכך קצת
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מפני דבריה האהרונים .״חבתי לביסקוויטים עדין נשתמרה בזכרונה•  -הרהר שליט

בעליזות .הוא הש פתאם ,כאילו עלה על ראשי הצוקין של הכעם והםמרורים ,שהעיקו

עליו קודם וכבשם .הוא הזיז את כםאו והקריבו אל הספה ,הציץ בפניה של רהל

בחבח .חיכה כננדו בחן ושאלה;

 -עדץ אתה כועם עלי?-כנלל ...בנלל ...דברי שפות ...אל נא תכעם

 .עלי  -אמרה בהתרנשות ,כשהוציאה את כובעו מידו ,תפשה אותו בכף ידו והרפתה

אותה מיד  -לא כדאי  -סימה בקול חשאי ומרובה־המשםעות-יפשוט נא את מעילו-

בך היה דרכ ו תמיד .תמיד היה יושב בהדרי כשהוא לבוש מעילו  -יפשוט נא .על

׳ידו אתה נראה לי כה זר ומיוחס ,כמו לפני קניית הכרטים...

421

בחוירחו.

X

שליט שמע את דבריה בחדוה ובחשד .עמד .פשט את מעילו כאדם ,שעושה

יבר ויודע ,שבעצם אץ לא לו ולא לאחרים צורך נדבר שהוא עושה .יצא ,תלה

*ת מעילו על הקולב ,שהה שם שעה קלה מפני השעול שהנקו ,נכנם .בקש לשבת

על הכםא ,רמזה לו באצבעה על הכורסא ,סבור היה על־סי טעות ,שהאצבע מכוונת

כלפי הכפה ,ננש וישב אצלה.

 -לא לזה כוונתי  -אמרה בהתרנשות  -לא כך ! לא ,כך ,שב .נשב נא

ונםפר זה עם זו  -סימה מתוך פשטות־הלב.

הוא ישב בכורסא.

.II

 -יםפר נא מר ...יםפר נא  -אמרה רהל והתעטפה יפה בסודרה כמזמינה

את עצמה לשמוע ספור־המעשה אמך ,שתכנו חיי אנוש.

 .הוא טפל בשתיקה בשפמו.

 -הוא שותק״ - .אמרה לאחר המתנה קלה מתוך רונזה בקולה.

 -מה יש לדבר ?  -השיב נם כן מרונז קצת.

 -אץ כלום ?  -שאלה מתוך מבט ממושך של תיכחה  -הוא נענע בראשו

בשלילה .היא סימה  :זהו ענין אחר  -על פניה קפצה עננה .הוא התחרט על

תשובתו השלילית ואמר:

 -אולי אץ כלום ...ואולי יש ...הרכה יותר מדאי...

 -אדרבא ...שומעת אני ...אמרה וישבה על הספה מתוך עטיפה זו בסודרה,

שהיה במשמעה :הריני מזמינה את עצמי לשמוע ספור־המעשה ארוך ,שתכנו חיי׳

אנוש .מפני כך שתק מרונז.

 -מבל מקום ...אדוני שותק...
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 -מי? אני?  -כלום שותק אני?

 -מר שליט! -אמדה פתאם בהתרנשות ותפסה אותו בידו  -אתה באמת

שוה־רוח כל־כך .לא בנונע אלי-אמרה מתוך תנועת־היד דרך ביטול  -בכלל ,בנונעי

לבל הדברים - ...היא העבירה את ידה בחלל כמראה על הדברים  -או אינך אלא

משום עצמך ...יושב אתה כאילו ...אין בזה משום לנלונ ,אלא ענץ אחר ...דומה,

כאילו מציץ אתה בלבנה מלמעלה למטה ...מעץ זה .וכי לא כך? או אולי עיפית

היא זו ,שנזרקה בכל הויתך  -שאלה מתוך הסקרנות האמיית שיש בה השתתפות

והשתוממות שאינה מצויה אלא אצל הנשים .כלפי נעימה זו חרד לכ ו וערנ ע^

התנלות־לב .אמר;

 -כך .איני יודע .הלא יש ,שד^לב פתוח והשפתים עצומות..
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 -דבור יפה  -אפרה רחל  -נם עכשיו אתה רניל אצל פתנמים ף

 -צאי וראי  -אמר שליט מתוך רונזה קלה המקרבת את הפיום  -הרי את

תמהה על השתיקה .אדם מנלה אמת מלבו ואת אומרת :פתנם! אני ,למשל,

איני כלל שוה־רוח .אדרבא ...כשהייתי מהלך לכאן הייתי שמח בדרך מאד ,משום,

משום ...שהייתי מאד שמח ...הייתי מאד שמח עליך ...על בל דבר הנושא עליו

חותם של אותן השנים ,שנות־הנוער .אילנות־הככר ,למשל ,כננד בית־הנתיבות,

שראיתים בנטיעתם ושנדלו :כך!  -הוא הראה בידו על שעור־קומתם  -ואולי כל

אלפי הפרסאות ,שעשיתי במרכבת־הברזל לא היו אלא בשביל...

 -אילנות־הככר  -סימה במקומו מתוך חיוך של לנלונ.

 -לא לדבר זה כוונתי .מתכוון הייתי לומר  -נמנם שליט מתוך מכובה -

שבכלל ,שהעיקר ,שאני איני כלל שוה־רוח ,כפי שאפשר לדון על פי הראיה ,וכל

זה משוס שאין אנו ...שאין אנו...

 -מבינים איש את אחיו  -סימה רחל בכובד־ראש מעושה ועיניה לנלנו -

אולם לא ,אדוני שליט ,אפשר להבין ...קצת ...אפשר ...הרי ,למשל ,רנש

כזה ,של שמחה על ימי הנוער ,על כל דבר הנושא עליו חותם של ...אילנות־

הנכר ,למשל...

שתיקה מרובה .רחל יצאה מן החדר וחזרה אחרי רנעים .שליט ,שהיה פוםע

.ביציאתה על פני החדר ,ישב על הכםא בחזירתה והיה מסובב בידו את כובעו.

 -שעמום;  -אמרה רחל וישבה על הספה.

 -הן ז  -השיב שליט ועמד מעל כםאו ,כמכין את עצמו לצאת.

 -הלא תשב עוד שעה קלה  -אמרה רחל פתאום מתוך עליצות והוציאה

את כובעו מידו-הלא תשתה חמיי .כן י-הן אתה בא מבית־הנתיבות .שב ונשוחה

באמת .אני אהיה שואלת .בן?
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היא נטלה בידה את מושכות־השיהה ,שהיתה שוטפת טעכשיו בדרך

סלולה ,משום שיד־אמן ,יד האשה המומחית לכד ,נהלה אותה .היא אמרה בקול

של התקרבות:

 -ספר ...ובהתנלוח לב קצת  -נם אני ...אחר־כך ...כל השנים הללו מה

דכשת?  -כיצד אחה חי ,היית חי כל השנים הללו?...

 -אני?  -השיב בחיוך נונה  -איני ח• אלא מתקיים.

 -ובמה אתה עוסק?

 -פועל אד ,בםכרות...

 -הזהב?

!  -הצער
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בהזידתו.

ד•  .׳•

 -ונעשית סועל מפורסם? המבקרים מקלםים אותך והעורכים צובאים עליך?

הוא הניע בראשו בשלילה מתוך החיוך הנונה ופניו הביעו בוז .היא הזר*

ודברה ,כאילו לא הרנישה כלל בשלילתו.

 -ותמונתך נדפסת בעתונים וירחונים ופרחים מונשיפ לך מקוראים ו...קוראות

מכבדי־שטך ?

 -לא ,נברת  -אמר שליט וכנה אותה משום מה בשם נברת  -המבקרים

מבליעים את שמי .הנוחים שבהם מודים פעמים בלחש ,שיש בי ניצוץ כל־שהוא.

ראוי לדפום .קצת הומור ...הנשמה שבי ראויה לדפום-דבר בהתרנשות ובמרירות,

העורכים ?  -פרי־רוחי ,נברתי ,מופיעים בקושי בכתבי־עת ,מופיעים ונעלמים כמחותנים

עניים על חתונה עשירה ,שאיש אינו מרניש בבואם ובצאתם .הקוראים ?  -כל פעם

שהם שומעים את שמי היא להם הפעם הראשונה .מי הוא ? מה שמו ? מה?

אותו ...אותו ...ותמונתי?  -היא אינה מופיעה בעת...

 -אתה ודאי מנזם קצת-הפפיקה רחל את דבריו-באמת לא הודו בכשרונך ? -

שאלה בהשתתפות צנועה  -זוכר אתה את חלומותיך? באמת לא הודו? -

סימה בהתרנשות  -מםני־מה?

 -אולי מפני שמצער הוא יותר מדאי ,ואולי משום שאדרבא...

 -בענותנות יתירה אי אפשר לחשדך נם עכשיו  -אטרה מתוך קנטור קל -

ואינך מיצר כלל על זה?

 -על שלא יםרני אלהים בפרסום ? כלום יש אושר יותר נדול לאדם מלהיות

נהבא אל מכלים ,נשכה ,בווי ?

 -באמת אתה מדבר כך י פיך הוא המדבר כךי-דברהרחל בהתרנשות ובצער

כבוש  -הכאלו חיו חלומותיך ? אתה ...אתה ...פיך הוא המדיר כך י או אתה אינך
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אלא משטה ...אתה מלנלג ...יודעת אני בך ...אתה אדם מוזר ...מוזר מאד ...נאה

אתה  -אמרה בכעם  -פיך הוא המדבר כך ? סימה בקול של התקרבות ותחנונים -

־סלח נא ,סלה את שאלתי .אתה ענום? מאד? כן? למה?

 -מצאת את חידתי  -השיב שליט בהתנלות־לב  -קן אני לעצבות.

 -אח ,למה? אח ,למה ז  -התחננה רחל בעיניה•

 -איני יודע .אולי לא אמת בפי .לא חמיד ,רק עכשיו ,ברנע זה .עצב אני

ברנע זה . .הנה אני יושב על ידך ואני ענום מאד .בי אני צופה ומתענם .כלום זה

הוא אני ? אני ? נלי נא לי באמת הלב .הכזה נורל אנוש עלי אדמות ? חי לו אדם

בעולם סכום של שנים ,מסתלק מתוכו םחות־ערך מכפי שהיה בכניםתו .ממש כרוכל

;זז׳ .אנו מביאים לכאן חבילה קטנה של ...ילדות ,ברק עינים ,קצת תמימות ,פרתי
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א* .טינגיאל.

נשמה ,פעמים כשרון.י י וחוזרים לשם ריקים ...אולי מפני כך כאה אלי היום התונה...

נם פניך ...שנה פתאום את קולו העצב.

 -לא ורודים?  -סימה רהל  -זוכר אתה את דבריך?  -היא ישבה על

ידו בכורסא שניה  -שונא אתה ,היית אומר ,את הפנים הורודים .פנים ורודים עו

ן

פלילי הם בעולם הזה ,ממש לא מן הנמום .ואני היית• ורודת־חפנים  -אמדי ,אחרי

הפסקה קלה  -אולם עכשיו  -היא הרימה את פניה אליו ואנזרה טתוך הההטאות

של חן  -כפרתי את עוני ? עכשיו אני מוצאת חן בעיניך ?

 -עכשיו? תמיד.

 -מכל מקום ...נעשית מומחה לחלקות ...הכישנות הלמתך יותר...

 -חלקות? ...אני אין דרכי בכך  -השיב נעלב.

 -לא היה בכך-אמרה בהתמרמרות כבושה  -אולם הברך ח׳ למדך ,כנראה

נם תורה זו.

 -דרכי לא היה בכך ואינו עכשיו בכך  -השיב מ־ונז.

 -אלא מה? זו היא אירוניה?  -שאלה אחרי שתילה םמושכה.

 -לכשתרצי...

 -רואה אני בך באמת ,שאתה מה שהיית..,

 -מה

— מוזר ו ...נם...

 -צדקת - ...אמר שליט לקונית והביט סביבו .פרצופה של רחל נזדמן לעיניו.

הוא לא הכירו .מה לי פה בשכונתו של פרצוף זר זה ומהו לי ?  -חלחלה םתאם

המשה צורבת את לבו .״לצאת ,מירי ,״לא ,אחר־כך .״לא תיכף לעלבון׳ .רחל

התחמקה פתאם מתוך ההדר וחזרה לשם לאהר שעה קלה .אחריה באה מיד מארוםיה
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לתוך ההדר ורחל קדמתה בברוךהבא ממושך.

 -האח ,הרי מארוסיה והמיהם! מר שליט ,נשתה חמין .אני אוהבת מאד את

םארוםיה .היא טובת־לב ממך .והיכן השבוטות? את אינך מכירה אותו ,מארוםיה?

הוא שליט ,שםפרתי לך עליו ,ששותה לפעמים עשר כוםות של חטים בכת־אחת,

אוהב ביםקוויטים ,מנהץ בעצמו את מנעליו ,ומעולם לא נתן לי פרח במתנה .אתה

אוהב אנשים?  -שאלה פתיים אחרי שיצאה מארוםיה מהחדר  -לא ,אתה שונא

אותם ,מפני שםבור אתה ,שהם שונאים אותך .נם אותי היית שונא ,כן?

 -כך את סבורה?

 -כך הייתי סכורה ...כל השנים...

 -ועכשיו?
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 -עכשיזז עכשיו ...נשיח נא בענינים אחרים .כמה ימים תשהה כאן כבי?

לרנלי איזה ענין כאת לב׳?

 -לרנלי ענץ חשוב מאד  -אטד שליט בקול מרובה־המשמעות.

 -מאד?

 -הן ,מאד  -השיב שליט שוה־רוח - .ענין שאינו סובל יחיה״ שאם לא

עכשיו שוב לא יעשה עולמית.

 -מענין .שתה נא .אני אמוונ לך ואתה תהא מספר מלב ללב .כלא אירוניה.

למה נתנכר איש לאחותו? נעלה נא על השנים המפרידות ,נכפור בהן כאילו לא

התרחקנו .אתה יודע  -אמרה סתאם מתוך חדוה כמבשרת לו בשורה  -הל*..

קרובים היינו קצת .כן? לכל הפחות :קצת.

.III

תא לא השיב כלום על דבריה האחרונים .הם היי מסוביט בכורסאותיהם ,שהיו

סמוכות זו לזו אצל השלחן ,מבטי עיניהם היו נפנשים לםירונין ובלבותיהם תמשח

פבוכת־הויה זו ,שתכנה היא בושת־ההויח שהיו חשים תמיד איש בפני חברתו ושהיתה

עוטה תמיד את שניהם במסך־חערפל .שררה ביניהם אותה השתיקה המעיקה ,כשהדבורים י

הבודדים נבדלים מתוך הפיות בעט ,שמטבילים אותו בכל פעם בדיותה ,שאינה מחזקת

אלא משהו של דיו על קרקעיתה ,ונופלים לתוך חלל־השתיקה כטשות־נשטים כבדות,

הטופחות בדמי הלילה על חלונותיו של בית .שאהד בודד שוטר בתוכו את מטתו של

אחד חולה .רק המיחס היה מזמזם לו בלי הפסק ,כאומר :הרי אני משמיע כל סה שיש

לי להשמיע י הוא היה מתפלל לאלהים ,שישים בפיו דברים ,דבורים ,שינצנצו

בעיניה כמחרוזת של שביכי־אש או שישטפו כפלנ של מים המאררים לתוך לבה,

שיציתו את דמיה או שיכבו את נד־נשמתה״ שינענעו את הנשמות בערש־השקט אן ־

שיקרבו את הנופים זה לזה מתוך םלודים ; להתפרץ בצחוק או בבכי ,לבעוס ,לצעוק
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או להתחנן לפניה ,להשתטח על הספה מתוך צוחה אנושה או לסרוע לרנליה ,לדקלם

בפניה שיר או להקריא לה מלתב ערוך אליה ,שיה? כרוכות כשורותיו אנקותיהן של

כל אותן השנים ,לםפר לה על ימי־ילדותו ,חלומותיו עניו ,באונו ,נדבת־לבו ,בעסו,

יאושו ומבוכתו אולנשתדום ולקרוע כהרף־עין את המסכה :הנני ,אדם פשוטוחולה״

לא לנלנץ ולא נאה ,אולי מוזר ׳קצת ,אבל לא יחזר .אולם חדבור לא היה בפיו.

היא ההחכםה וקפצה ראשונה לתוך נחשול־הזכרונות ,כשחניחה בהבה נלויה את כפה

על פסת־ידו .אותה שעה נעשה הפלא :המסבות זזו משהו .הם שקעו בים־תזכרונות

והעלו טתוכו מרנליות ,שבשעתן לא היו אלא אבנים פשוטות .הטיהן של שמונו!

921

•ו ,שטינפאן.

שנים היתח חותרת להשמע מתוך הרנעים <*ל עכשיו .לפיכך כאו הדבורים כה

תכופים .הרבה היה ידוע לכל אחד מהם מכבשי־לבו של הברו .היתה בזה• ידו של

הרינול הכשר ,שרשתו היתה פרושה אפילו דרך אלפים הפרסאות ,שהפסיקו שלשת

השנים ביניהם .הרבה למדו שניהם מרמויו הבודדים של פראנק השתקן .הרנלים

ודבורים הרבה ,שנשתכחו מן האומד או העושה עצמו ,נשתמרו בזכרונם של השני,

והלה השיבם עכשיו לחביר ו כדבר שנמסר לו לפקדון למספר־שנים .פעמים היו

דומים לשני בני־אדם שהצניעו מרנליות בשני מקומות מיוחדים והתנו ביניהם ליכור

כל אחד את מקומו ואת מקומו של חברו .לשנים חזרו שניהם .שכח כל אחד את

מקומו ולא זכר אלא את מקומו של חברו .הם היו מעלים לתחיה צורות נושנות

ומנלים זה כזו צורות חדשות .כל הדברים נתנו להם עכשיו נתינה חדשה :הלבנה,

שהציצה דרך החלון ,הפרצוף שכננד ,הצל שעל־נבי הכותל ,האלהים שבשמים...

כוכבים ובני־אדם ,הרנשות ודעות ,שנאה ובדידות ,אהבה וצער - ,בבל היו צופים

איש דרך ברק־עיניו של חברו .כשהוא היה מדבר והיא היתה מקשיבה ומציצה ב

ו

היח רואה כאילו היא המדברת והוא המקשיב ,וכשהיא היתה מדברת היה שומע

יותר את הריתמום ואת הרטט שבקולה מששמע את דבריה .נם השטן לא פסק

מלרקד ביניהם .הלבבות נחרשו ונתרככו ,אבל מרנע לרנע היו שניהם נתקלים במקום

טרשים שבלב ושוהים בו כמה וכמה .ברנעים כאלו היתה משתררת ביניהם שתיקה

ממושכת ומעיקה על הלב בעלבון וכמוםר־כליות ,כשהמבטים היו נולים על הרצפה,

התקרה והכתלים ,ננעצים בשלהבת־חעששית או בצללי ההדר ונםנשים אלו באלו.

״אנו שותים את הבדידות כאויר וכמים• .כך החליטו שניהם .ושליט הוםיף:

 -פעמים בני־אדם רוחשים לנו קצת חבה או הרבה ,אבל לא למחותנו הם

רוהשים אותה ,אלא להלבושים הטפלים שבנו :למעיל זה ולערדלים הללו ,לצורת־
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ההוטם או להורדיות שבפנינו.

 -כדי שנכיר את כל בלהותיה של הבדידות ,שאנו נתונים בתוכה  -אמרה

רחל  -צריכים אנו לקרוא עלינו ,לא באמת ...בחזון ,..את הפהלה או את החרפה,

לקטוע את רנלינו או לנדם את ידינו .הנע בעצמך :אילפלי קטעו את רנליך ,את

רנלי ...יש לי ,למימל ,שתים שלש חברות ,אחת קרובה - .הייתי מסיחה לה לפעמים

עליך  -הם היו לכתחילה מבקרים אותי בכל יום ,פעמים ביום ,מפני החמלה ,הנימום,

ההרנל או כדי להתענג על שלימות־נופס בשכונתו של המום .אולם מיום ליום היו

הבקורים פוחתים והולכים .ובכלל ...מן הרנע הראשון ...לא אלה המבטים ולא אלה

הקולות .מח נורא ו פתאם קולותיהם של כל מכריך וחבריך נשתנו .ואולי הקולות

האלה הם העיקריים ,והאחרים ,שהם משתמשים נהם כל ימי חייהם ,שאולים אצלם.

כיצד ,למשל ,היית מתנהנ אתה?

031

בחויותי.

׳

* -אני הייתי מתרחק ממהנה האוהכים־האויבים ,כנרש זנת הרעים בהכןביש

שלי .עושה את הבדידות ךיק ולא הייתי מכנים מסף דלתי ולפנים שום כריה חוץ ט~.

??? -

י -חוץ מאשה אחת שכבית־חומר קטן שבעיירה אחת רחוקה ...הלא תביני...

היא קרובה לי מאד...

 -יפה אסרת .באמת? כן?  -צדקת .ודאי.

היא התחילה פתאם פוםעת על סני החדר ,ננשה אל הספה ,השתטחה עליה

והתעטפה יפה בסודרה כמנינה על עצמה .רמזה לשליט באצבעה .ננש.

 -שב-אמרה כמתחננת-שב ,כאן .רצוני-הוםיפה לאחר שתיקה קלה-

לנלות לך דבר.

הוא ישב אצלה על הספה ולבו זע מפחד .שררה דממה ,שנפסקה אהד־כך

על־ידה מתוך דבור חרישי:

 -קודם יצאתי מתוך החדר פעמיים ...לא זה ...רצוני לנלות לך באמת

דבר ...אתה אינך מאמין? לנלות? כן? הרכן נא את ראש־

הוא כפף את ראשו ואמר בתחנונים;

 -נלי נא! אנא!

 -לא .אי אפשי .רוצה אני לנלות את סודי או איני דוצה? הבינני נא.

לנלות? הן-אתה אומר?-הרבן נא את אזנך .הקשב .דופק? -שאלה אהרי

שתיקה קלה״ כשפתחה את סודרה כננד הלב  -אה ,אה ! נענעה כעדו באצבעה

כמתנרה בו\

שליט הרים את ראשו הכבוש והרניש באצבעה ,שהיתה מכונת כלפי הכוננית .דרך

הערפל ,שעטף את עיניו ,הבחין בשורת הצלוחיות של סמי מרפא שעל הכוננית,
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ספק כפיו בכהלה ושעול חזק ,שהתפרץ מנרונו ,היה כהד הוידוי על ויהיה.

־.VI

היא תפשה את ידו ולחצתה מתוך לב סולד ורותח והוא הניח את ידו השניה

על שערות ראשה ברחמים .אלו ה? ש־־״י ידים פשוטות לכריתת שלום דרך שורה

של שניש בין שתי נפשות בנות־ניל־ומולדת ,שאבדו זו את זו אחורי כותל של חשד,

סכסוכים ונאוה״ היא היתה מסנה על הספה ורנליה מופשלות על השרפרף והוא

יישב לרנליה על השרפרף ,שניהם מחרישים ,מציצים ומחייכים כשני מטורפים שפויים.

הם חיכו על צערם המזהיר והמשותף ,על הראיון ,שהזמין להם הנורל ,ועיי שםופם

להסתלק מבאן בקרוב .שררה וסטר .זו .שנשמע טתוכה רשרוש פסיעותיהן של

131

א* .טינסאן.

——י !..-.ייי. .־^יי יי.*..י י ^?ייי■ י•-י ־״ -י״יי•■* יי־^——י׳

הנשמות הפוםעות ששי זו לקראת זו .הידיפ היו לוחצות זו את זו ,הנשמות ,שכבר

התערטלו מקליפתן הנוםנית העומדת להתסורר ,היו מנששות זו את זו בלא חציצה,

הלבבות היו ששים זה על זה כשני בני־אדם קרובים ,שנזדמנו לבית־נתיכות אחד,

וכשבדקו את כרטיםיהם ראו ,ששוים הם ליום ,לשעה ולמרכבה .שניהם כבר שלתו

שרשים עמוקים לתוך חורשת־המות ,כבד היו חיים והולמים את המות ,ועיניהם,

שעיםו לשקף בתוכן את אור־החיים ,היו מתבלבלות ,בשעה שהיו מסתכלות בהעצסיפ

של עולם זה ,כמו מתוך הסתכלות במדורה ,היא פתחה הראשונה בדבור:

 -אחה אינך חס על י ...שאלה בלחש והניחה את ידה השניה על כף־ידו -

על כל זה?״ .היא העבירה בחלל־החדר את ידה ,שהיתה תלויה שעה קלה כלם•

הלבנה שהציצה בחלון .הוא נענע בראשו כשלילה והעביר את ידו מתוך ליטוף

על השרפרף.

•י נם אני!  -לחשה והניחה את כפה על ראשו הכסוף ,ישבה אצלו על

השרפרף והרימה את ראשו ,כשהיתה תומכת את מצחו באצבעותיה והציצה לתוך

עיניו ברחמים.

הוא הזיז ממנה את נופו מתוך רטט ,ידד וישב על השטיה לרנליה .ירדה

והסבה אצלו על נבי הקרקע .חזרו וישבו שניהם מחרישים ,מציצים ימהייכים כשני

מטורפים שפויים .נטל אותה והושיבה על הספה.

 -לא כאן .מקומך לא כאן-לחש שליט והעביר את ידו כחלל  -לא מקוס

של כבוד הוא בשבילך...

 -והיכן!  -שאלה חרש.

 -שפ!  ...הוא הרים אח ידו למעלה.

 -באמת י  -שאלה כילדה תמה ומפקםקת והציצה לתוך עיניו כאהובה,
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שהקשיבה בפעם הראשונה _ לוידויו של האוהב .הוא ישב על ידה ואמר.

 -תמיד הייתי מדבר אל לבי כך ...כל השנים ...כשהייתי מהלך בלילות...

מהורה את מהיות שורה כאן ...כאן זהום...

עיניה נדלו ולוטשו מתוך הקשבה .היא הניחה את ידה על שכמו והוא

הוםיף בהתרנשות!

 -כל אותן השנים הייתי מדבר אל לבי ...הייתי הרד עליך...

 -היית חרד עלי? ...שאלה כהן,

 -הן ,רחל ז

 -הן?  -התפרצה מסיה זעקת־חדוה ושעול בסופח .נופה ז 1לאחוריו ברטט.

הוא קם ואמר בקול רך:

 -שכבי נא ,הלא עיפה את.

.23

בחזיוחו.

■דמי

 ..ודא השילה את ראשה על הבר רוך ישיבה והתעטפה יפה בסודרה .הוא היה

מנענעה נענועים קלים ,במי שמנענע תינוק .הציצה לתוך עיניו מתוך מסירות נפש

ואמרהכחן;  -כשנעלה לשם ...נתאונן? נםיח ,שכאן ...לא טוב ...כן?

כפלני האביב הזורמים מכל עברים כן שטפה עכשיו שיחתם נלוית־חלב .היא

הוציאה את זרועה מתחת הסודר ,הניחתה על שכמו ואמרה לאחר דממה ממושכה

ששררה ביניהם:

 -לבי היה מנבא לי ,שאראך קודם...

 -ואני בכל בוקר ,כשהייתי קם משנתי הייתי שואל את עצמי :אימתי?

 -ואני הייתי מונה את הימים .שנה .ויום אחד ,ושני ימים ,שנתים וירח,

שנתים וירח ויום.

 -בשבוע שעבר מלאו שלש שנים.

 -תמיד כשהייתי תחרת לחדרי ובעלי־ביתי היו פחים לי ,שאדם יושב בחדר

הייתי אומרת לעצמי. :הוא־ .וכשהיתה מארוםיה סחה לי ,שאדם סר ביציאתי ושאל

לי הייתי רצה כל אותו היום בין מכרי כמשונעה ,שואלת ודורשת .בכל יום חכיתי

לך שתבוא .בערבים הייתי פעמים מתנמנמת ונעורה פתאום מתוך הלמות־לב :ראיתיך

•כהלומי בזרועותיה של אחרת.

נופח רטט .הוא לחץ את ידה שמהזץ להסודר ושאל כדי להשיאה לענין אחר:

 -למה לא התרצית לטייל? למה?  -סיים בתרעומת.

 -איני יודעת .ודאי מפני שהזמנת אותי .עקשנות היתה זו .מוזרה חייתי

כאותם הימים  -אמרה בקובלת על עצמה  -די חיה לו לאדם לבטא דבור או

הרנשה״ שאתקומם בננדם .ואולי נרמה לוה התשוקה האוילית .שהיתה נטועה בלבי:

להיות שונה מאחרים - .סימה בקול של אשםה.
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 -ואני כל כך הפצרתי בך י-דבר בתרעומת-כל נשמתי נתקמטה באותו

מע .מעולם לא הפצרתי כך באיש .איני יכול להתבזות .לבזות דיוקן זה ...צלס

האב ...אץ לי רשות ...כל אותן השנים הייתי חש את העלבון ,כאילו יד אחת שלי

לא עלו עליה מעולם מים זכי■״.

היא ״שבר״ הניחה את כפה על ראשו והיתה מציצה בעיניו ברחמים רבי*

באילו היתה מבקשת טמנו סליחה בשמם של כל באי־עולם על כל העלבונות שעלבוהו,

על בל ימי-בדידותו• ולילותיו ועל *,סוף״...

 -״אהובי׳! -לחשה אתרי דממה ממושכת.
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א** .ינשאן.

היא הניהה אה .ידו על כף ידה ,היווה מסתכלת באהבה שעה ארוכה בקצות

אצבעותיו .אחר־כך שאלה:

 -טםני מה עובת את כ ?.משום ...שהרד ...היית עליי  -אצרה ברונזה

של אהבה ,שהיתה חתומה בתוכה מכל מקום קובלנא של אשה על הנבר שקטח

אח חייה.

 -מפני ...מפני שויוךנפשך...

 -,טעית בי - ,לחשה רהל.

 -נם את טעית בי  -להש שליט לאחר שתיקה קלה.

הוא עמד אצלה שעה מרובה מחריש ונבוך ,כלי מלא חטאים ופשעים .אילן! .

השחר של דמעה נצנצה בעיניו.

 -נלי נא ...אין בלבך עלי ...שום ...שום נדנזד של טינא ...של תרעומת? אין?

 -אין ...אץ ...סלחתי ...מה השמעתי בפי ?-נבהלה פתאם מםני דבריה -

אני ...אני ...סלח לי את סליחתי  -היא הניחה פתאום את כפה על שכמו ,כבשה

את ראשה ואמרה בלחש  -השמיעני נא דבור אהד...

 -איזה דכור?  -שאל והניח את כח־ידו על כסה המושמה על שכמו.

 -אתה יודע.י

י

 -נם את יודעת...

 -אני יודעת״״אני מאמינה.״  -אמרה כמתחננה  -אולם רצוני לשמוע בפירוש...

מפיך ...לו פעם...

 -אני או-ה-כו

 .כרנע זה חש על מצחו את נניעתו של הפה הקט ,שהיה תועה אחריו שנים

בחללו של עולם :בכרכים ובכסריפ ,בנבעות ובעמקים ,בתיאטרונים מרובי־אוכלסים
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וכלילוחמדודים.

 -ותא.״?  -שאלה תמיד-פלט פיו את המלה ,שנשמעה כלענ ארסי לשני החולים מוני־השחפת*

 -השביעני נא מזירעיניך! -לחשה רהל.

 -הריחיני נא מריח שערותיך  -לחש שליט בשכרון ועטר על ידה כמושלה

הנכנע ,כאותב.

ידיהם נשלבו זו כזו והיו פוםעים על  ,Xרצפת החדר לקראת הלבנה ,שועיזגר

בעדם דרך החלוי.
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בחזירתו.

היא פשטה מעליה את הסודר ועמדה כננדו בעטיפה הלבנה ,שהיתה עוטפת

את כל נורתה יפת־חתואר ,סלקה את שביבי החיוך ,שהיו נצבים תמיד כשוטרים

בעיניה ,וננלתה לפניו בתונתה הטוצנעת .היא טבלה את קולה בנבכי־הנשמה ,סתרה

את תסרוקת שערותיה וקלעה אותן לשתי קומות כדרכה באותן השנים ,נמעה את

ברק עיניו והיתה מעיינת באהבת־הדוה בקצות אצבעות־ידיו .היא וקפה כננדו את.

נופה הרענן והלוהט ,כולו תמים כנביע מלא ,שטלטלה אליו משך שנים רבות דרך

כברות־ארץ רחבות ולא הפילה מתוכו אפילו טסה .צואר־הבדבור שלה היה מתפתל

כעדו ברטט ,נשמתה עדנה על צלילי קולו ומבטיה א־בו אחרי כל רמז קל שבארשת

פניו .הוא כבש את ראשו בשתיקה ,ידיו היו מחליקות את קצות השרוולים של

העטיפה של זו ,שעמדה כננדו זקופה ,נמה ,תורת ולוהטת ,ועיניו היו שוהות על

הפס השקוף סמוך לצואר־הברבור ,שהשתקף בו פס לבן ,זך ורוטט של בשר

וחותרות מתוך מוסר הלב מן הפס והלאה ,כאדם ,שעינו מתעלםת בהחול הלבן

והעדץ המשתקף דרך חמים הצלולים שעל שפת הנהר ומבטו חותר להתחבר עט

מצולות הנהר .היא לפתה את ראשו בזרועותיה והוא כרע על ברכיו והיה מחבק את

רנליה בהכנעה.

פתאום נבהלה ואמרה מחוך חדות־תמהוןז

 -אתה הוא זה?

 -את היא זו?  -שאל הוא מתוך אותה הבהלה של חדוה.

קולותיהם המשולבים היו רועדים בתוך החלל עד שנועו  -ונשתלבו הזרועות.

היא חבקה אותו כאם וכאהובה ,כאחות וכחוטאת ,והוא התעה את מבטיו ,שצנחו על

המזבח שמסביביו .היא לטפה אותו בכף־ידה הרכה ,בזרועה החשופה ,בשאנת־דמיה,

במבטיה הכמהים ,באודם השחפת שבפניה ,ובהקריאות הבודדות של ״הוי׳ ו.אחי,

שהשביתו טרנע לרנע אה הדממה ,והוא היה מעכיר באהבה את מבטיו ע^וניה*
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היא לחשה מתוך שכרוךאהבי■ וקולה היה רועד:

 -אילמלא ...נלה נא  -אלו לא כך ...אלו לא היינו באים .לידי כך״ .אלו

נפנשנו שנינו לא כך ...אילמלי היתה עודח הורדות בפנים ...נלה נא ...אחה

היית ..היית ...כאחרים ...עם טבעת ?...הן?

הוא הניע בראשו הכבוש בהסכמה .היא תמכה את מצחו באצבעותיה ודברה,

כשהציצה לתוך עיניו:

 -העינים -מה צבען ? מעולם לא עמדתי כראוי על טיבן .פעם אחת אמרתי

לרעותי ,זו שםחתי לה עליך, :הניעי בעצמך :את מכירה בךאדם כמה וכמה שנים.
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*ו■* .עםאן.

י•

ואינך יודעת צבע עיניו מהו .מנוחך ?• היא צחקה .אף אני צהקתי .הוז־חה ,עדץ לא

שמעת כהונן את צחוקי .אג׳ יודעת לצחוק .אנחנו היינו שרוים תמיד בכעם ,מובעים

י היינו בים של תביעות ...החממים היו כבושים תמיד בקרקע .צללו חיינו במצולות

של ים־התביעות ...הלא צחוק הוא .אנו רואים זה את זו פנים אל פנים ,ולמה אינך

צוחק בקולו הבה ונצחק בחברותא .עומד אתה ,נבוך ,מחריש ומנוחך .אדם מוזר

אתה .משורר אתה .משורר נדול .מאמינה הייתי בכשרונך כל השנים ,חת־חה .צחקה

נא למעני .קום ועמוד על ידי .הלא אני כל ...וכי כלה מבוערה אני? ואתה ה ..,תלך

.עמי למייל? בפני כולם .כן .כן .באותו ערב מילת? לא? אני  -הן .שעה מרובה

חפשתיך ברחובות .אצל הקונדימוריה שברחוב הארוך עמדתי שעה מרובה וצסיתי

לך .חלא אני הייתי טפשית .חה־חח.

היא מזרה את שערותיה הערמוניות ,ערבתן בשלו .עמדה כלפי האפפקלריה,

החלח מסתובבת ומסובבת אותו מתוך רקוד כלפי האםפקלריה .אולש פתאם התחיל

צחוקח רועד ונונח ,כזונ שנתהוו! בו סדק ,עד שנשתתק לנמרי .היא עמדה כננדו,

כשאצבעה התלויה באויר מכוונת כלפי פניו השחיפים והצנומים ופרצופה חיה פתעות

והולך ממצוקה שבלב:

 -וי ,וי ,אתה בכך!.״  -התפרצה מסיה מקת־שבר.

 -ואת! - ...התעותו פניו כננדה מתוך מצוקות.

היא כםתה את פניה כשתי ידיה כאשה צנועה בשעת הדלקת הנרות ,אולם

קולה לא״גשמע.

.IV.

הם חיו מהלכים לאמש שלובי־זרוע בשלג כלפי הירח; חולים ,מחרישים

ולוהטים ,הוא היה מהזיק בידו אח הצוארונית סמור לסיה והיא היתה מכניםה בכל
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שעה את ידו לתוך הידונית שלה.

^ -קר?  -להש הוא  -לחוור .כן?

י* לא .עוד שעה קלהו  -התחננה .אולם תוך כד• רנע אמרח;

• -אני דואנת .כאן קר לי - .היא רמזת בידה על גופו ונלחצה אלץ

בכל נופה לא ,הלילה .עוד שעה קלה  -אמר ולפת את ידה בין השרול וכץ הכסיה.

י הם חזרו ושרנו את דרכם לאט .היא היתה מהלכת בצדו זקופת־קומה ,עדינ^

חוננת ופוםעת ברנל של הן ככלה נאה .הרכבים היו מזמינים אותם !ה אחר זה

לתוך כרכרותיהם והם היו מנענעים בראשיהם ב״לאו* מתוך ננוה־צחוק של מדיה,

הם היו מעלים ומורידים את ראשיהם בקצב ,מציצים בפרזמפיחם של עוברים ושבים

**
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כחוירתו.

ומבקשים נשרטוטיחס עקבות נורל בעליהם ,או מחפשים מתוך ראשים תלוים ברקיע

את נתיב־החלב .ידיהם היו מנששות דרך הלוכם את הכתלים של בתי־ההומות

־בנאחזים בהם ,ורנליחס פדדו את שעור פסיעותיו של הנשר שאצל שדרת האילנות^

פעמים הי ו מתעכבים על יד הלונות התערוכה של ההנויות ,מעבירים את מבטיהפ

על שמלות ,מעילים ומנבעות והוא היה נודר ביניהם את הנאים לה .וכשהניעו אל

הרחובות המצוךדות ,השרויות בדממה של רוח יתירה ,ישבו אל אחד הספסלים .היא

הטילה את ראשה על שכמו ואמרה בלחש מתוך מצוקות־נפש:

 -שיחה ,שיחה ,אהובי ,על כל ...אותם הדברים ...שאבדו מאתנו ...שיחה,

שיהה .על חדות־ואושר ועל דממה .בית־חומר קטן ,ככר רחב .אנחנו לבדנו .ערב־ירח.

תריקת־שלנ .רחוק מעם ...הלא הם עלבו אותך .כן? אני שונאת אותם .הם רעיפ.

שיחה נא ,שיחה ,פסח .בית־חומר קטן ...ככר רחב ,רחב.

ו  -ובתוך בית־החומר הקטן כלי־בית של עץ - .מלא אחר• דבריה.

י -עץ לבן  -ענתה אחריו חרש.

 -ועל הכוננית צרור קטן של ספרים .מזמוריהן של הנשמות היותר רכות

וטהורות שבעולם.

 -וספריך ביניהם.

פך היו מסתבכים שניהם בחכלי־ההזיה ובונים להם בחזון נוה שלום ומנוחה

נכחס של הירח ,השלנ ההוד והאהבה ,כשעה ,שהדיירים עצמם כבר היו נכונים

לדרך רחוקה.

 -יפה היה חלקנו? כן? ועכשיו?  -להשה אחרי שתיקה ממושכת.

^ עכשיו ...אנו מאושרים ...כפלים!  -השיב אחר• שתיקה קלה. .

יהיה סמוך לאחת־עשדה שעות ,כשלוה אותה לתוך הדרה .מא הפשיטה

מעליו את מעילו .אדמומית של שחפת להטה בלחיי!/זעה קרה כםת^את מצהו-
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והנשמות רק פתחו את נביעיהן .הם עברו בדומיה את כל מבואיה וטזזילותיה של

האהבה ,מנעמיה ומרותה כדי שעור תקופת חיי־אנוש .אהכת־שנעון ,לטוסי־תופת׳

•קנאת־פתנים ובנידה כהרף־עין .הוא קנא בה לאודם־השחפת שבפניה ,פרח־הסות.

ולעלם חרך ,ששפך עליה את הדיותה ,והיא קלטה מתוך לטוסיו הגל נפשות

שנשרפו בתוכם .הם עבדו זה את זו באהבה ,ביראה ובדמעות של מדוה .לרנעיפ

־היו מבטיהם נעוצים אלו באלו ואינם מבחינים כלום כנתונים בתוך ערפל ונכהליפ

פתאום זה מפני זו ,כשהעינים מזהירות.
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* V .׳ינ־אן.

כשהשמיע השעון שעל נבי הכותל את השעה השניה עמד ולבש את מעילו.

לכתחלה ישבה על הספה שלובת־ידים והציצה בפניו בשתיקה .נתאם ירדה •ועמדה

כננרו ,מציצה ומתחננת ,כשהיא מרכםת ומתירה את כפתורי מעילו הליסות .הוציאה

את כובעו מידו וסבבתו בידה כננדו .שררה דממה ממושכה .הוא התעה את מבטו,

הנואש והנענה ,לצדדים ,כמבטו של אדם שנפרד לצמיתות מפנת־שקט שלו ,והמבט

הותר לספונ לתוכו את הנשמה החיה שבכל הכלים .הוא שלה את ידו אל הכובע.

היא הושיטה אותו לו כאשה עניה המושיטר ,להלוקה את שערות ראשה הנוחות,

נחמתה האחרונח .הוא הושיט לה את ידו ,כשרנלו כבר עקרה כדי פסיעה .אולם

פתאם נטלה על צוארו ואמרה מתוך בכי:

 -אתה אומד ,פסח ,שאנו מאושרים עכשיו כפלים .אני איני משינה ...הסבר

נא לי ,הסכירני כך ,שאהיה נם אני ...משינה ...שיהיו הדברים נכנםים לכאן  -היא

טפחה בידה כלפי לבה  -ל־כ־א־ן  -לא!  -היא התיםחה  -השטן לא רצה .אני

ואתה יפים היינו יותר מדאי בשנים...

הוא ספנ את דמעותיה ודבר :על החיה שבאדם וער השועל שבאדם ,על

האושר ,שאינו אלא משל ,על התיבה האוירית ,ששתי נפשות תמימות חותרות לבנות

להן בתוך הנלים הסוערים של המים הזידונים והמאררים ,בתוך המכול של קנאה,

שנאה ,משטמה ובנידה ,הן סופה של התיבה לשקוע ,לשקוע! הוא דבר על העוקץ

שבהויה ,על הבלי־המאויים ,על המעות שבאהבה ,על הזהום שבתמימות ,על הבנידה

שבשבועה .על הערמומיות שברעות ,על הצער שבבדידות ועל הנאות הפצועה על

כל מדרך כף רנל .האדם כלו הוא פצעים ...הוא כרך כאחד דברים ,שחי עליהם

כל ימיו ,שהאםץ בהם ושלא האמין בהם אלא ברנע וה.

 -בית  -דבר בסרקסמום ובבוז  -אשתיחיה ,פעמוי וחתול ...חח ...חח...

חח ,חח ,חח•  ...1הה ...הה ...חח״..
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 -אח!-...הניעה בידה באויר דרך בטול ויאוש .ה״אח• הנואש הזה היה

איום ומכריע יותר מדבריו.

שר1#דממה ממושכה .היא ננשה אליו לאטה .עמדה על ידו מהרישה .וקפה

פתאום את קומתה כננדו ואמרה:

 -הנד נא.״ זרועות ...של אהיותי...

היא העבירה את זרועותיה באויר דרך חבוק ,עיניה להטו ופניה היו מתעותים

סעינויי־נפש.

הוא הניע בראשו הכבוש בהן.

 -והללו?-שאלה מתוך לענה הזועם ורמזה בידה על זרועותיו .הוא כפף

את קומתו מפני מבפי־זעמה והשיב בלחש כהוטא שנתבע לדץ:
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בחזירתו.

 -חבקתי בזרועות של ב-ש-ר.

נופה נרתע לאחוריו מתוך רטט־האיברים כמתחמק סמנו .היא התיםחה בקול

חרישי ,כשהחוירה את פניה כלסי הכותל שבקרךזוית של החדר .הוא עמד על ירה

שעה מרובה מרוחק ומחריש ופניו אל הכותל ,לא העיז להשמיע קול ,לקראה בשמה

או לננוע בת באצבעו .רק יבבותיה הבודדות הפפיקו את הדמסה .היא התחילה

פוםעת על פני החדר ,כשפניה מכונםים בתוך כפות־ידיה ,הנזירה שאבדה מבנות־

לויתה *בתחלופה ,והוא היה פוםע אחריה כתינוק וכנזוף .עמדה בקרךזוית שניה,

נעצה בו מבט ממושך של תוכחה ואהבה ,בקש להתרחק ממנה ,אחזה אותו בידו.

חבקה בזרועותיו ,דחה אותו נופה מתוך התרסה ,כבש את ראשו ,היו מבטיה מבקשים

ממנו סליחה .תלה בה את מבטו ,כבשה את עיניה בקרקע ,כבש אף הוא את

ראשו ,זקפה סתאפ כננדו את נוםה הסולד כחוטאת ,דברה ברעדה כמתפללת

יורועותיה המתפתלות באויר היו נמשכות לקראתו כנשאות על־ידי סערות תועות נ

 -הרי הן של ב־ש־ר .כ־מו־ני כ־אח־יו־תי!

היא נרתעה לאחוריה כדי פסיעה וחזרה לסניה כדי שתי ספיעות .נוסה התהיל

םתפתל ונכפף .הוא פשט כננדו את זרועותיז ברחמים ,כאד* שפושט את ידיו

להכניס בתוכן צפור סצועה הצונהת מעל ענף רצוץ .נוסה צנח על חססה כשבולת

עטופה והיא לחשה בשכרון:

 -חחי נא נ 0לי אהבתך כםו שהיתה להן ,לאותן...

הוא כרע לרנליה ,עטף בסודר את נוםה הרועד ,ספנ את דמעותיה וחבקה

כאב את בתו .השתמט מזרועותיה ,שהיו כרוכות מסביב לצוארו ,עמד שעה קלה

סחריש ,חור .אחר כך הרים את ראשו ,דבר כמס קד ומתחנן :

 -לא ,בתי ...לא לא...

עמד ויצא בפסיעות תשאיוה וקולות התיםחותח היו דודסים אחריו ומדביהיס
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.את אזניו.
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יסקב םיכמאן.

ארצי.

את ארצי לי .ך!ח!ם ובריכת עו,*$

$ם ך9י הילןי י$ך$לי ההוד,

הרועדים על לבנת סלפיןד

11״• • -ו־ 1ד**|

ו?ןך#ת גצה רו29ים וסוד.

את לי קמו־^את  -בינון קידיםןך

8:$י אור וך?בי צנת־עב;

ב^לטת ?זערותיך ,קר מךנעה

לשליטי הןךב בהן ולבוד לןךב.

אוז לי .אהבתי הורת הולו!תיץ,

הגוהרים ענדם .על §3י ים,

ואךמיםות טרוזיןר הסרדים,

ברה#י לב׳ לתךז £קר הם.

לגגה שחר את ן?לית ךאפזץת

ב^ירם נבעותןך לי . -ותהי

$#פז מה• ךפז״י׳ צמאת־לשע;

ובמ^ות־אש .יניגך ןנע בי.
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•ווזי.

-.}.-.

^^מיי..י;•

ואאמק ןץ .עיטול! על אךן:תך

הגן^קמי ?זירת לבך ,ו$ל קל %

מזזתי $ת הראש ה^יף ?טח,

מכל צור;גקתי #לות־8ל.

לא ידע איעו ,םה לז־זשר ללבבי

כל נסלל בודד בך׳ כל מבך ב.נקייןי הד׳׳

םללתי בעםקלך מזובים,

נןסום הוד עךבים.ו״ע^ב־קדון:ים ך.

: !6דע איש ,מה םו^קו רוחות לי׳ל ןך.

ליןםעץה הןשםה כי הכל,

וךןת מעןנותיך $ה ?זנחםה

ב#ב״לי־מ£י לב הלך־הרים דל,

*ת $ו״׳ן־אם .אזן :חוף לעוברי!טיע.

?ו? $כול דד#ימון .נןחבא צל ור1ס;

לחדיך,נוע#י #ןט ,מגןצה ארץ

לב נודדי כל לעויז והל לאם.

£י בהזחוךויל כתנובת £ט5ןלך,

?.ל נחלי מים מ^זרי רך.ודילזם;

אך ם^ר-עד בבדידות הרילך׳

וןדוד ללב בהגיעו.פד הלוםי

1*1
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ייד מי נגעה באפףזן...

ח־ מי נ$עה ?$£ךיון

ומלאות יומי זעו;

•*י*

באות דוחות נוראות ס$ב,

?הלב לא ידע מה הוא.

כארי עודירבץ סולם

תחת ש§#ז שעו בהלו;

אך הלב ?בד שח הל איןורו,

מדןליךבה על §ני ¥לז.

?עץ ערבה רולןם עךבו

על פ3י ידיעות ?הרז־.

נש לבבי ,שבע מנוחה

תחת חפת ת5לת בדה•

לבי ,לבי .מה תמיד

בה מיומך לה^ו־ד,

ז$םו ?פיר ל?ני סער

$לי קנה אתה חרדי

אותות סךב עוד דחוקים —

0משי .שמשי .ואת ?קר ןרה!

ועל לריעות זהר רוי^ה

$ח גודלי ח־ ןקמרד.

.

.6191

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

241

עוד אזכר פלאי יום.

מד אזכר ?לאי יום כאןדב

5ןכר איש וץ׳זי החלום.

מיצ־ אילן 1כים נפלו

האורות חו־ש מי תם.

ובנץ סךבה לבךכותדות

פתוח כלו ייאור היום.,

בין סכות ןנל ו<צ3ילי זהר

תזדנו תחת חפת־*!.

קהל סכי־אור כ־קל]פים דפךם

מסולם אלזד גרןלו רום,

כמו בנף־׳אל סלינו פךשח

שופ^ת זתקד־ער וחם.

פית אמך ךחק? .פר ובתיו

באוד נמונו .ובחלום

הקולם פךחי ש?פי *$ד

??יצי 3ן בננה יוב4

הישוב יום כזה ובא עוד!

?ואלת ,ובסיןך דמ5ת־י[ס

?ת רבה ךמךה .לא נפלה —

:אורמהכ מלא.סל ?זחור תהום־
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. מיכפאן.י

ה רעד לבי ?ם הךןמנו! ז$

 אך צהל יום:מה אהמקר

ואי הדקןסה י עזוב פוךח

, התהום.העולם• נוחרד

 ו- *?? די

*;דךצו׳ננהן״בה

 וקלם,תי1?גחלי ש

אפיהן מים מךב בוטחים

םי1יר9ך?תנז מ3 ד אל:

41*

ח .נ .פיאל״ק ,

החצצריה נת5י#ה

: -־ X : - • • * :

(ם8וי).

אח הדברים שלמטה ,שמעתי נ1פי אורה לםדר של טפח ,איש־צבא יהודי־

טהיל־המלואים ,כבן ארבעים ,שנקרא השנה למלחמה ,ובליל ראשון של פסח נודמן

עמי למסבה אחת .ואני טוםי בזה את דבריו כמו שהם ,בלי פרכום.

.I

,זאת לי הפעם השניה בחיי  -כך פתח איש־חצבא ואמר  -שאני מסב לםדר

אל שלחן זר .בפעם הראשונה עלתה לי כך בהיותי עוד נער קטן כבן תשע -

הדבר אירע איפוא בקירוב לפני שלשים ושתים שנה-ואולם אז ״פסחו• עמי בבית זר

גט בל בני ביתנו :אבי ואמי ,אחי ואהיותי ואפילו משרתנו סטיופי .הא כיצד ,שואלים

אתם? מעשה שהיה בך היח:

אבי בא עם ביתו לנור בכפר קטן סמוך לעיירה יום אחד ,כםךהכל יום אהד,

אחרי שנאםרה על היהודים הישיבה בכפרים .אלו הקדים לבוא שטה יום אחד ,לא

יצא מה שיצא ,אכל הוא אחר יום אחד  -ונזר־דינ ו נחתך .ולא שהיה ^עברין לתאבון

או להבעים ,אלא אנום היה לבך על־סי המשרה שנתנה לו שם באחד היערות

הקרובים ,ומשום פרנםה אין משניחין לא בעבירה ולא ביםורים התלויים בה .שוטרי

אותו מליל נראו אמנם מתחלה כמחמירים ,אבל בעיקר הדבר היו גס נהנים הנאה

מרובה; סוף־סוף יפה להם יהודי אהד הדר באיפור מעשרה בהיתר ,שזה עין פרי ואלה

אילני סרק .ובאמת ,לא היו ימים מועטים ובין שני הצדדים ,בלומר ,בין אבא בעל

העבירה ובין השוטרים שומרי משמרת החוק ,נקבעו ״יחוםים נורמליים•.י הוא וביתו

דרו ככפר והם קבלו ,כל •אחד לפי ״כבודו־ ,את כםף חקם טדי חדש בחדש ,טלבד

מחנות ארעיות .כנון דמי יום־טוב ומלוות קטנות שלא על מנת להחזיר ,ומלבד כל
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מיני דורונות ותקרבות ,בין לימי אידיהם ובין לימי מועדינו ובין לכל ימי־ההולדת של

הסטנובוי ושל אשתו ושל כל ילדיהם .בני אדם הללו ,הרי יודעים אתם ,אינט
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ח ,נ .ביאליק.

מזלזלים בשום מתנה :זונ ברבורים אבוםים ,חביונת יין ,בקבוק יי*ש ,מאה ביצים,

כובע סובר בנרתיקו הכחול ,ליטרא מה ,לשך טבק ,תרמיל נבינה לחה, ,אזני

המך  -את הבל הם נוטלים .וכמה נקיי דעת הם! הסטנובוי ,למשל ,מעולם לא

תבע בפה ,אלא בקש .״יוםי  -היה אומר לאבא ,כשהוא מניח כף יד בבדה על

שכמו * -ו נא ,גבקשה״ להביא לי מיערך עצים להסקה; החורף הרי ממשמש

ובא• או*, :ל נא תשכח ,חביבי ,לשלוח לי כאלף רעפים! הלא רואה אתה :עי

צריך תקוך.

והאוריאדניק עקום־העין  -זה דרך אחרת היתה ,לו :דבר שנתן בו את עינו

העקומה ,היה משבחו. .איטא  -היה אומר לאמי ,כשהוא מביט בעינו העקומה אחרי

תרננולת שמנה מנקרת באשפה שבחצרנו  -היכן מצאת תדננולת משובחת זו יי-והיו

בטוחים ,שאחרי שבח כזה נמצאה אותה התרננולת הנאה מוטלת כפותה על נבי השחת

בענלתו הכחולה של האוריאדניק .ומתכון היה אותו האוריאדניק לבוא לביתנו בימי

שבתות ומועדים דוקא ,ודוקא בשעת הסעודה .אך .ישבו בני־הבית אל השלחן-וכננד

החלון מבחוץ צצו מיד מאליהם סוםו הצהוב וענלתו חבחולה של האוריאדניק,

והאוריאדניק עצמו בתוך הענלה .מה לעשות? מראים לאורח פנים יפות ומזמנים

אותו לםעודה .הזמירות נדחות ,הספר שאבא מעיין בו בין תבשיל לתבשיל נםנר

ומתפנה אל הצד ,והבל פי שבור נודו? ומטמא את השלחן בשיתה תפלה ,ופעמים

נם בדברי קלםה ,שמחויב אתה לקבלם בבדיחות נאות ולמלא עליהם פיך שחוק של

הנאה ,בשעה שבשדך נעשה חדורים חדר־ים והיד נקמצת לאחוז בעורף אומרם

ולהשליכ ו ההרצה.

אבן ברוב הימים הסכינו לו בני הבית ולא היה חוששים לו עוד ,ופעמים,

לאחר ששלשל זה לנדונו מלוא הבקבוק יייש ונתגשם כל צרכו ,אף היה מצטרף

עמנו לננוני הזמירות ,וכמובן ,על פי דרכו ,בעקימת פה ולוות שפתים ,וכשהוא
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ממצמץ כתוך כך בעינים שתויות ,מדושנות ושוחקות לבעלת־הבית ופושט דרך־אנב

את ידו בשמחתנו פלשה ,שקצה שמנה ומחופטת־פנים .רק מלמתו לבדו ,שהובא

מן העיירה ,לא יכול בשום פנים להסכין לו ,כמו שלא הסבץ נם לבלב הקשור

בחצרנו לשלשלת .שניתם היו עלץ תמיד כהדשים והטילו עליו אימה יתרה ,אף־על־סי

שהיד אבא מעלה מס מיוחד נם בשביל נלנלת נוםפת זו של המלמד.

כך עבר ו עלינו בכפר חמש שנים .בתוך אותו הזמן בנה לו שם אבא משלו,

מעצי יערו ,בית קטן ,ולחנוכה הבית הזמץ אליו נם את כל אכרי הכפר וערך להפ

שלחן מיוחד .מאחורי הכית השתטחה וירדה במדרון ננת־ירק נדולה ,שזרעתה אצא.

ברפת עמדו שלש פרות חולבות ובארוה  -שני סוםים .בחצר היו מנקרים תרננולים

ו;}קרקרים אודם ואפרוחיהם .׳בשלולית שלפני החצר שכשכ ו כני־אתיפ ובמגרש

641

החציציה נתבישח.

הקרוב רעו ענל וםיח .חנל כדרך אנשי הכפר .הפרנםה׳ היתה מצומצמת ,החיים דלים׳

אבל היו בהם מעט שלוה ונחת.

כל ימות החול היה אנא שוהה כיער ,ובערבי שבתות וימים טובים היה התר

בענלתו לביתו ומבלה יום או יומים במסכת אשתו וילדיו .הילדים היו שומרים עת

בואו על־יד דרך היער בקוצר־רוח ובלבבות חרדים מניל .אך נשמע מרחוק ,מקצה

היער ,הכלה סמוך לכפר ,קול מצילות צמד סוםיו  -מיד התנערו כצפרים ורצו לקראת

הענלה בתרועה וכצהלה, :אבא ,אנא• ו וכרנע והנהי כלם מטפסים ונופלים בחיק הענלה

ופתרםקים על אבא .זה יושב על ברכיו ,זה נתלה בצואר ו וזה ממשמש בכיםי/

לראות מה מתנה מוליך אבא שם .אפילו מ?זרתנו הרכב ,הוא הוא נם שומר היער,

סטיוסי ,בחור מנודל ובעל כתסים ,אף הוא משתתף בשמחה ,ממןה שניו הלבנות

והמוצקות בחיוך של תענונ ,וכדי להנות את הילדים יעורר שוטו בכל כח והסוםים

ישאו את הענלה אל הבית נ״סערה•.

לא אמרתי לכם עוד ,כי באותו כפר עצמו דר מבמה שנים ,ובהיתר ,עוד

יהודי אחד ,זלינ שמו :ביתו שלו עמר בראש נבעה אחת בקצה הכפר ושלנו -

בתחתיתה ,ושני בתי יהודים אלה ,בעסירתם הפרושה קצת משאר בתי הכפר ובשנוי

קומתם ,תואר ננותיהם וחלוניהם ,נראו כשכונה קטנה בפני עצמה .עד מהרה נדרםת

בנכעה ,מלמעלה למטה ,רצועה דקה ,שביל קטן ,שנמתח בין הדשאים כפסקת

הלובן נקדקוד שער ,ושתי החצרות נקשרו על ידו קשר של קימא .מלמד אחד

לילדי שני הבתים ומשפט אחד ליושביהם .כל אחת משתי בעלות־הבית יודעת מה

שנקדרת חברתה ,שולחות הן זו לזו ממטעמי תבשיליהן וממאםה תנוריהן .משאלת.

שכנה לחברתה קדרה ,מרדה ונפה .נמנות ביחד על אנודת ירק ,על קופה של ביצים

ועל זונ של תרננולים .בלילי חחורף ובימי הקיץ האדובים באה אשה לבית הכרתה

או לםטיו שלח לשם שיחה בטלה ,להתליע קטניות ,לטנן מרקחת ,או לשם מריטת
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׳נוצה וםרינת פוזמק בחבורה.

לא ענדו ימי־שכנות מועטים  -והקשר בין שני הבתים נמוזזק .השכנים

נהפכו לםחותנים .אכא היה מטופל בבנים זכרים ונקבות ,והבן הככור* שמואל כבר

מלאו לו עשרים ,ולענין עבודת הצבא ״כעל זכות• היה; ולעומתו זלינ היה מטופל

בנקבות וזכרים ובתו הבכורה זלדה הניעה ׳לפרקה .עמדו וכתבו ״תנאים׳ והנבילו את

׳יום ההתונה .לא עמדה לו ,זכותר לחתן ונלקת לעבודת הצבא ,ולתונת כל בני שני

הכתים ,נדחתה החתונה עד עדן ועדנים ,כלומר ,עד אחריי מלאת לו לחתן שנות

עבודתו בצבא.

על דבר אחד היה אבא מצטער הרבה.י על שאין ״מנין• קבוע בכפר ,ושבת או

יום־טוב כלי תפלה בצבור ,היה אומר אבא ,חצי טעמם נטול .כל נפשות הנכרים

741

ח .נ .ביאלייק.

—.-.י - — . .... .—.׳ ...י — — -י  — .,..-יי׳יי-.יי —..

בני ה״מנין״ שבכפרנו לא היו אלא שבע .ארבע בביתנו :אכא .שני אחי הנדודים

יהמלמד ,ושלשישל בית זלינ .ומיום שיצא אחי לעבודת הצבא עמדו על שש .ולפיכך

שמהה יתרה היתה לו לאבא ,כשהזמין לו הקדוש־ברוךהוא לשבת אורחים ,אם

מסוחרי העצים הבאים ליער או מפקידי היער חבריו ,ואם מן היהודים המהזריפ

בבפרים ,כנון רובל ,זננ ובדומה .במקרה כזה היה אבא שולח מכעדב להודיע׳ את

פסה־איצי החלבן ,יהודי פשוט חשוכי־בנים ,שהיה דר יחידי עם אשתו העקרה ופרותיו

החולבות בחותו הבודדה שבאחד העמקים הקרובים ,מהלך תחום שבת מן הכפר ,וזה

היה משכים ובא לביתנו בשבת בכוקר ,הולך דרך ננות וקרםיםות ,כשהוא מעוט ?,מתחת.

לםרבל־שבתו בטלית לבנה ,כדי להצטרף לעשרה .לא שהיה זהיר כל בך במלמול -

רוכ בני הכפרים הרי אינם מן המדקדקים במצוות המעשיות  -אלא מביון שמקיטין

תפלת שכת בצבור ,הרי יש לעשות המצוה בתקונה .בשעת הדחק ,היו מצרפין

למנין קטן וחומש בידו ,ומשתכפו המנינים ,הביא אבא לביתו מן העיירה נם ספר-

הורה מוצנעת מתחת לפרוכת בארון קטן ,והקציע לה בחדר־הלמוד זוית מיוחדת ,שהיתה

מטלת עלינו הקטנים מאותה שעה בקדושתה הצנועה אימה מסתורית .קריאת התורה

על־ידי מלמדנו בננון הטעמים בתוך העדה הקטנה ,הכפרית העטופה טליתות ומזוינת

במשקפים וחומשים ,היתה משרה על כוקר־השכת בבית נעיפת־קודש מיוחדת ,שהרנישו

בה ,כמדומה ,אפילו כלי הנחשת ,הנוצצים בטהרתם מבננר ,מעל נכי השדו /ומחיכים

לנו בזהרם חיוך רך וענונ של שבת .ובחדר הסמוך ,מאחורי הקיר ,היתה עומדת באותה

שעה אמי בשמלת־שבתה הנקיה ובמטפחת־משיה ,סדורה העבה בידה ,שפתיה רוחשות

ועיניה מתמלאות דמעות ניל ,שפירושן ,בקירוב ,כך :״אמנם נדחים אנו בכפר ,שחייפ

בין הנויים ,אבל אל הסד אלהים ,אל רחום והנון .את עמו לא יטוש ולא יעזוב ,והוא

נתן לנו ברהמיו את השבת והשכין כביתי את תורתו הקדושה והטהורה• .לכבוד שבת
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כזאת ,שהיה בה מנין לקריאה ,היתה אמי מוםיפה מאתמול פשטידה יתרה ,ואחר

התפלה כבדה את המנין ביי־ש לקידוש ובדובשניות והטעימתם מכל מעדני השבח.

היחודים שותים נטיעות נטיעות קטנות ,כדרכם ,ומברכים את אכא ואת אמא. :לחיים,

יוםי ,יהי רצון ,שתהיינה ישועות ונהמות בישראל ,ולהיים ,אימא ,יהי רצון שישוב אליך

מהרה בנך .ואמא נאנחת ועונה :״אמן ,כן יהי רצון ,רבונו־של־עולם•.

ופעמים שנפקד ביתנו נם בסעודת־רעים ובהלולא קטנה .בליל מוצאי שבת

של חורף ,שהלה בו זביהה של ענל או שחיטה של אוזים ומכון שובנם ,היה

השוחט של העיירה הסמוכה ,יהודי פקח לבוש נקיים תמיד ,בעל אבנט רחב ובעל

שיחה נאה ,בא לביתנו באדרתו ובנרתיק חלפיו ומביא עמו עלינו ריח של יחדות

העיירה וקצת התרוממות רוח .לכבוד המאורע של אותו הלילה היו מתכנשיפ ובאים

לביתנו תיכף אתרי ״הבדלה• כל בני המנץ :המחותן ר׳ זלינ ואשתו ובניו ,החלבן
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פסח־איצי ואשתו העקרה ושנים שלשה סםקידי היער ,שרוזמנו לכאן על יי אכא

מעיב שבת .יושבים מסביב למיהם רותה על השלהן .שותים המץ ומזיעים .אבא

וזלינ משחקים ב״עדם תאב* והמלמד עוטר עליהם ומתנענע ,כלומד נמרא ,ונותן עצות

לשני הצדדים נם יחד .ם קירי היער  -רובם נחכנים ועליד רוח  -מבדחים את דעת

הנשים .פסח־איצי החלבן אינו מוציא מקמרת הטחורקא מפיו וממלא את הבית עשן

ועפוש ,ואחי הבכור ,היודע ננן ,עומד וטורט על כנור ו ״חס׳דית• או ״וואלאכית•.

אך הנה הובא השוחט הביתה. - ,ברוך הבא! שבוע טוב וי  -והכל מפנים לו

מקום בראש השלחן .לאחר שהוא שותה בחפזון שתים שלש כוםות תה ומתחמט,

יוצא הוא בכנפות מקופלות בשרולים מופשלים ובמאכלת נוצצת  -מראה נזלן —

ל״כית המטבחים• ,כלומר ,לרפת ,לעשות שם מעשה ו בענל ובאוזים הכפותים .כלבי

החצר שומעים צריחות האוזים הנכפתים ונעית הענל הנעקד והנם צובאים על הרפת

ומצפים מתוך המיה של רונזה וקוצר־רוח לחלקם בפסולת הטבח ,המושלכת לאשפה.

בנמר השחיטה והבדיקה  -השוחט שב הכיתה ותופס מקום בראש השלהן ומראת

כבראשונה ,מראה יהודי שויב בעל צורה .בעל אבנט רהב ובעל־שיחה נאה .״העזיט

והזאב• נעזבים .וכל הפיות סונים אליו .ר׳ נדי  -כך שם השוחט  -הרי זה יושב

בירמולקתו הנקיה של םמוט ,שמצח לבן ורחב מבהיק תחתיה ,ומספר מעשיותיו.

מעשה באליהו הנביא ,זטר לטוב; ומעשה׳ בבעל־שפ־טוב ,זכרונו לברכה; ושוב מעשה

נהסבא משסולא ,זכותו ינן עלינו; ועוד .מעשה באחד מליו צדיקים ...הכל משתתקים

ומשימים אזנם כאפרכםו( .ה״רבי׳ יושב בעינים עצומות ,זקנו המדולדל בידו ,מתנענע

כלומד נמרא ושומע בכונה נדולה ,כשהוא מתאנה כל רנע מלבו אנהות של יראת־

שמים .פסח־איצי מתעטף בענן מקטרתו וכובעו שמוט כלפי מעלה .פקידי היער ,קלי־

קלים אלו ,הכבידו ראשם פתאם ואחת הנשים הצנועות ממהרת להחביא קווצה

מרדנית מתיזת למטטהתה .המיהם אף הוא מנמך קולו ומזמזם בהשאי .הס ו שיחתו
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של השוחט ,שיחה ערבה ,טתונה ומוטעמת ,נובעת בנחת ,זולםת טפיךטפץ מתוקות

וכאה אל הלב כצדי וםם חיים .העולם ,אם כן ,איננ ו הפקר עדין :שוטר־ישראל

לא ינום ,אפוא ,ולא יישן...

ואחרי־כן-סעודת ״מלוה מלכה• ,שתחלתה משקח-יייש ומשרת פימת בצירוף

נלדי שומן ,קורקננים וכבדים מרוםקים של האוזים השהוטים ,אמצעיתה  -שוב

משקה בצירוף תחמיץ רותח ומעלה הבל ולביבות ממולאות ,וםופה  -עוד הפעם

משקה עם זמירות בפה ונגינות אחי בכנור וברקודים של התלהבות עד עלות השחר.

החלבן םםח־איצי ,זה היהודי השתקן בכל ימות השנה ,יש שהיה יוצא בלילה כזה

פתאם מנררו ומניע ער לידי מדרנה עליונה של התלהבות .הולך היה ומרקד ומזטר

עד כרי טרוף־הדעת ,עד בלות־הנ&ש ,ותוך כדי רקוד היה משליך מעליו קפוטתו.

י•
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פניו כלפיד אש ,עיניו עצומות ,כסיו ם־ושות ברחמים ,והוא מרקד ושואנ בקול:

.ישראל עם קדושים ,הרי אני כפית צפרנכם הקטנה!י או בבכיה :״יהודים בני

רחמנים ,הניהו לי ואשרף על קדו׳ןרהשם .הוםו עלי ,עקרוני והעלוני על המוקד .הוי,

הוי ,לבי נשרף מאהבתי ישראלי ...וכך היה מרקד ושואנ ובופה עד שהיה נופל על

הדרנש כמת ,ולמחר ,בבוקר השכם ,כשנתפכח ,היה מתננב ובא אל ביתו ,חוור אל

פרותיו ומעשה חלבו ואל מקטרתו ומשתתק שוב לזמן מרובה״

רוב ימי החרם היו עוברים עלינו בשמחה שלוה וצנועה ,מסויה בתונת־חשאץ.

הםיישה מן הנוף היהודי ,פרישה מאונם ,מורנשת בימים אלו לבני הכפרים ביותר,

והלב מתמלא נענועים .החצי של ״לבם• מתקיים כהלנה :אכילה ,שתיה ,שינה ,בטלה,

־אבל החצי השני של ״לה׳* פנום .אין בית־המדרש ,אין צבור יהודי ואין כל .ופעמים

שא־ן אפילו מנין ,מפני שהמלמד עולה לביתו בימים אלו ,ואורח אף הוא אינו מצוי,

כי מי נם עני שבעניים יוצא מביתו בימי חנ? וכשמתלקט מנין בקושי  -מה טעם,

בעונותינו הרבים ,יש בהקפה של ספר־תורה יחידי או בנענועים של לולב בודד .סדר

הבקורים לכבוד יום־טוב אף חוא איננו נדול ביותר וקורת־רוח מרובה אץ בו ,בית

המחותן זלינ ובית פסה־איצי מבקרים בבית אבא ,בית פסח־איצי ובית אבא  -כבית

המחותן זלינ ,בית אבא ובית זלינ  -בבית פסח־איצי  -וכל המחזור תם .יושבים בשעת

הבקור איש בבית שכנו ,מפצחים אנוזי יער וזרעוני דלועים ,מספרים חדשות שנתישנו,

מנקשים באצבעות על־נבי השלחן ומסהקים עד כדי כאב הצדעים.

משיצא אחי הבכור לעבוד בצבא נוספה בכום הינץ החשאי של אמא טפח

הדשה ,שרשומה היה נכר ביותר בימי שבתות ומועדים .החבורה בבית נתמעטה ,הבנור

של אהי היה תלוי על הקיר אלפ ונלמוד כל הימים .ומקומו של הכן הבכור ,הפנוי

בשורת הילדים מסביב לשלחן ,נראית לאמא תמיד כחלל של שן אמצעית עקורה או

של אצבע כרותה .כל פעם שהיתה מחלקת מנות התבשילץ בין המסובים היתה נושאת
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עינים נונות אל המקום הפנוי ההוא וכובשת אנחתה ,שלא לחלל שבת או יום־טוב.

עם האנדים שבכפר הלך אבא בשלום ובמישור .מיום שבא לכרות את היער

נלססה פרנםה כבפר .הללו מן האברים עובדים ביער ,הללו מוציאים אל העיירה

הקרובה עצי הסקה ובנץ למכירה ,והללו מולינים עצים אל חתחנה הקרובה של מפלת־

הברול .עצי בנץ היו מצויים לאנרי הכפר בזול ובתשלומץ לשעורים ,ומתוך החורכות

העקומות וצריסי העפר עלו מעט מעט בנינים טובים בעלי קומה :בית הדש ,אםם,

רפת ,מכלא .שנים שלשה נני תבן נחלפו בשל רעפים ופרצות רבות בנדרות נםתמו.

היו אמנם מקרים ,שעצי הבנין באו יליד אחד חאכרים ב״משיכה•  -כפר ,שיער

ק־וב לו ,אי־אפשר לאבריו בלא זה  -אבל אבא לא חיה ממצה ,על־סי רוב ,על

,ה״מושך את עומה־הדין ,ופעמים אף עשה עצמו כמתעלם .סוף־פוף הרי כתוכפ,

,ו
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היה יושב ,ובאםור ,ויפה ליהודי השלום .אכיי הכפר כבדוה ו על כך כבוד מרובה,

ויש שהיו מביאים לפניו את חנרותיהם ומשפטיהם הקטנים .אבא ידע לדבר עמהם

כלשונם ועל־סי דרכם :את האחד פיים ,את השני הוכיח ובשלישי נער  -וכל

הצדדים יצאו מלפניו מרוצים .עם המכובדים שבהם היה בית אבא אף מחליף

משלוח־מנות בפורים :בית אבא שולח להם ״אזני־חמך ולחמניות והס מחזירים

תרננולת חיה ,ביצים ,תרמיל פרנים .אחד מהם ,וסילי ,אכר פקח ובו״דעת ,ידיד ישן

לאבא ,לא נמנע אף מלשלוח את בנו הקטן לחדר מלמדנו ,ברי ללמדו שפ בין

שאר הילדים מעשה הכתב - ,כבפר כן ארבעים כתי אברים לא היה שום בית־

ספר ,כשם שלא נמצא בו נם בית־תפלה וכהן  , -ומיטקא  -כך שם הנוי הקטן -

כמעט שנתיהד .יודע היה על־פה הרבה פסוקי תפלה ,חצי ה.קדוש ,ורוב ססורי

החומש ,ממה ששמע מסי חבריו היהודים או ממה שקלטה אזנו שלא כמתכון ,וכותב

היח רוםית באותיות עבריות בדרך מסורסת ,משמאל לימין דוקא .בליל קלנדא היו

באים שקצי הכפר ומזמרים את זמירותיהם מאחורי חלונותינו ,ואוםנתנו הזקנח יבדוחה

מוציאן לחס מן הבית חלה לבנה ,כיםנין ממולאים פולין וקטניות ופרוטות קטנות.

בימי האביב היה אחי חבכור שמואל יוצא לחורשה הקרובה ומתקין שם ,בין שני

עצים ,נדנדה ,שהיו מתנענעים עליה כל ילדי הכפר ,של הנוים והיהודים ביחד .ובימות

החורף התקין להם םןחלות ,שהחליקו בהן הילדים מראש נבעת זלינ לתחתיתה.

בערכי הקיץ יש שהיו מתלקטים זאטוטי הכפר ,בחורים ובתולות ,מסביב לביתנו,

אחי שמואל עומד אצל החלון ומננן בכנור מבפנים והם יוצאים במחולות ורקודים

מבחוץ .דרך אנב :אותה הזקנה יבדוחה אמנה בביתנו שלשה ילדים ורבקה בהם ובבית

אבא ככל לבה .מטםלת היתה בילדים באמונה :מאכילתם ומשקתם ,מישנתש ומעודרתם,

מזדזתם כאחת היהודיות על $בישת טלית־קטן ,על כסוי הראש ועל אמירת

״מודח אני׳ ,על תלמוד־תורה ויראת־שמים ,ומרחיקתם בחרדה מתערובת כלי כשר
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בכלי הלב .כשחלה אחד מהם היתה מביאה בסתר צלוחית ״מים קדושים• ומות

עליו לרפואה.

הכל ,כמדומה ,עלה יפה .דרה לה בנחת משפחה קטנה יהודית באחד חכמרים

הקטנים ,ולמי איכפת .לו? ,אבל הנה בא השטן וקטרג ,וכרנע אהד נהפך הכל

לתהו ובהו.

* ,־• .II

השטן בא בשנה הששית לשבתנו בכפר .בעיר הםלך חיו חלופי םשטרות:

שר אחד ירד ,או מת ,ושר אחר עלה כמקומו  -גגנל מליל נטתחה *תאג טדודחוי[.,
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הכשו נזרות ורבו נרושים .השמועות הרעות ,שהניעו בכל יום מן הכפרים מסביב,

הטילו בתוך בתי היהורים הבודדים ,המשוקעים בכפרים ,דאנה וחרדה .החיים היו

תלוים מננד והקנאה וצרות־העץ נברו .כל אחד חרד לפת־לחמו וחשד בחברו .אבא

היה יורד םתאם ,שלא בעונתו ,מן היער י^יתו בפנים זועפים ,מתלחש שעה רכה

עם אמא ועם המחותן ונוםע כחפזון לעיר ומחוז או לעיר הפלך ,להמתיק שם .את

הדינים• .המחשבה בלבד על־דבר יציאה מן הכפר  -היה בה כדי להקדיש את

הדם .בית אבא הרי כבר השריש בכפר וזמן מועט לפני תנבורת הדינין התחיל אבא

נם עוםק כבנין בית משרפות זפת ,שהשקיע בו רוב ממונו המצומצם .ואולם

השתדלותו של אבא ,.במקומות הראויים• לא הצליחה ,כנראה ,ביותר ,משום שאבא

היה חתר ממםעיו תמיד עוד סר חעף משהיה .הפקידים ב״מקומות הראויים• נעשו

שזב פתאם מחמירים נדולים .שער ה״מס׳ עלה שבעתים  -ובטחון נמור ,בכל זאת.

אין .האוריאדניק אף הוא היה תוכף את בקוריו בביתנו ,כמי ששוקד על המשטר

אלא שהיה מתכון עתה לבוא בלילות ,כמתננכ ,ועינו הימנית ,שנראתה עתה עוד

עקוטה משהיתה ,נעשתה פתאם זרה וקרה ,כמעט זעומה ,חלבונה נתרחב וכאילו אינה

מכרת בנו כלל .האכרים שבכפר אף הם נשתנו פתאם :מעץ שחצנות נזרקה בהם,

שחצנות שלא היתה בהם קודם לכן .והרע מזה ,שאין לך לילה בלא ננבת עצים

מן היער .ויש מן האברים שלא השתדלו אסילו להצניע את הננבה ,בדעתם ,שישה

עתה לאבא השתיקה והעלמת העין .הניע לידי כך ,שאבר אהד ,םאשקא ה״זאב•,

״לקחן׳ ידוע בכפר ,הוא ושני בניו ,נתפסו פעם בלילה על ידי שומר היער ,משרתנו

סטיוסי ,בשעה שהטעינו אלה את ענלתם עצים גנובים .עמדו הננבים על סטיופי

והכוהו מכת רצח  -ואת העצים הוליכו לביתם .על המעשה הזה לא יכול עוד

אבא ,כמובן ,לעבור בשתיקה ,ומסר את הננבים לדין .ומאז הקים עליו אבי בכפר

שונאים רבים מבית הננבים וקרוביהם .אחד מקרובי הננכ ,לבלר הכפר ,שכור מפורסם,
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התחיל כותב בדרך קבע ,אחת בשבוע ,שטנה על אבא בנוםח השנור :״ליהוי ידוע,

שהיהודי פלוני כן פלוני ,היושב עם ביתו בבפרנו באםור ,כננד החוק המפורש,

משחית במעשיו הרעים את רוח העדה ומביא נזק למדינה• - .והאכר הננב היה

מוליך את כתב השטנה בחיקו וממציאו ל״מקום הראוי .,״המקומות הראויים• היו

מבהילים כל פעם אליהם את אבא לראיון ,ובחזירתו מראיון כזה לביתו היה מראהו

מראה מת .פעם אחת חזר ממקום שחזר  -והנה מצמד הסוםים שבענלתו לא שב

בלתי אם סום יחידי .הסום השני ,היםה כיותר ,נשאר ביד טמונה של .מקום ראוי״

אחד כתור ״כושר• והסום הנשאר ,שלא מצא לו אבא לםי שעה בךזונ ,חזר עם

בעליו הביתה ,בנשוי כנזוף ,ומוט הענלה ,היוצא מן האמצע ,משורבב לו שלא כדרכו

בצדו האחד .פני אבא התלהטו מעלבון ,כאלו נלחוהו הצי זקנו וכרתו לו חצי קשוטתו
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והדני סטיופי כמעט שבכה מענמת־נפש ,וכשןתח את הסום היחידי מן הענלה

והכניההו לארוה קללהו קללות נמרצות ,חרק עליו שניו ,הכה ו על מיו באנרופו

וכלה בו כל חמתו .החסרון אמנם ,נתפלא אהד כך :אבא החליף את סוםו היחיד/

הטוב נם הוא ,בשנים רעים - ,מה שנרם צער וחרפת־לב לםטיוםי  -אבל המנוהה

והבטחון לא שבו עוד .מבלי דעת מה ילד יום ,משך אבא את ידו מבית משרפות

הזפת לנמרי ,ומלאכת הבנין שבהה באמצע .אבא היה אומר ,שהנדבכים ,העזובים

בחורשה בין האילנות למלונת חזירים וענלים ,באים אליו בכל לילה בחלום

ובוכים לפניו...

ומדת הדין ,שנםתחה על יהודי הכנורים מסביב ,הלכה בינתים ונברה .מתחלה

היו מתרים ומנרשים .ואחרי כן נרשו בלא התראה .לא הועיל שום כופר .בתי־אבות,

שנבנו בעמל שניה ,נחרבו על ידי פקודת־פתאם בשעה קלה .בהול הדרכים ,המשוכות

טץ הכפרים לעיירות ,היו זוחלות בכל יום ענלות־אכרים ומטלטלי היהודים המשולחים

בתוכן .ולמחרת היום היו אותם האברים עצמם הוזרים לכפריהם ושוחקים על משבתי

היהודים הנשארים ,שלא פנעה בהם עדין מדת־הדין אימה חשכה נפלה על ביד

אבא והלבבות נבאו רע.

ופעם אחת ,ביום םנרא של נויים ,כשהיה אבא בביתו ,בא סטיופי פתאום

אל הבית מ^הל וספר ,שאכרי הכפר יושבים עתה מסובים כבית המרזה ,רובפ

סבואים .והנם מבינים איזה .נייר• לרעת אבא .ראשי המסיתים הם סאשקא ה״זאב,,

הוא האבר הננב ,וקרובו הלבלר ,ודבר ,ה״סנינורים• בטלים בבקבוקי ייךהשרף ,שהמסיתים

מכבדים בהם את ה״קהל׳ .תוכן ה״נייר• הוא ,לפי השמועה ,השתדלות ה״קהל׳ לפני

.המקום הראוי ,,להרחיק את הז׳יד יוםי מן הכפר ,ראשית ,מפני שהוא דר באיםור,

והשנית ,משום שהוא ״מזיק׳ .היו רנלים לדבר ,שנם יד איזה יהודי באמצע :סמוך

לאותו זמן קנה לו אחד היהודים נם הוא הלקת יער על נבול היער של אבא ,ובין
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שני בעלי היערות נפלה תחרות ,שהביאה פעמים נם לידי תנרה ,כנהונ.

לא שהה אבא והלך מיד בעצמו לבית המרוח .בפניו ,השב אבא ,לא יעיזו.

וכך היה .כניםת אבא פתאום לבית המרוח הביאה את המסיתים במבוכה .שנים שלשה

מהם נשמטו ויצאו מן הבית והנשארים כבשו עיניהם בקרקע .אחד מהם נבהל ופשט

ידו אל ה״נייר• העזוב ,כממהר להצניעו ,קדמהו אכר אחד ,איש וקן וירא־שמים,

םמכבדי אבא .וחטף את הנייר ,ובחצליבו תחלה על לבו ,קרע את הנייר לקרעי*

קורע ואוסר לאכא, :ברך את אלהים ,יוםי .אתה נצלת מצרח ,ואנחנו מעבירה* .ו

להניש יייש לעם־ .אבא צוה  -וכרנע נהפך לב העם ורוח אחרת היתה עמו.

נתעוררה מדת היושר וחבורת הסנינורים נצהה .מקצת מ״בעלי התשובה•  -נהפך לבס

־כל כך אחרי שתים שלש כוםות ,עד שהעידו ב,אלה ובשבועה׳ בעצמם ,שחס כלבים
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״בני כלבים• ,בני בניהם של כלבים עד עשרה דורות! ואחד ,בבקשו סליחה מאבא,

בכה כביבר ,השתטח על הקרקע וקרא :רמום ,יוםי ,רמום .ועוד אחד תוםף על לבו

וצעק ,שינן על יוםי .עד טסת הדם האחרונה ,ואת ה״זאב• יהולנ .הוינ יחרנ•...

כחזירת אבא לביתו הניע אליו קול צוהה מבית המרוח .מתוך ״תשובה• באו ,כנראה,

חמפיתיפ ומכננדם לידי מהלומות ויד אכר היחה בבלורית רעהו ,כנה^.

הנייר נקרע הפעם ,ואולם הסכנה לא חלפה כליל .העם שבבפר נחלק לשתי

מחנות צוררות זו את זו כל הימים .לתני׳ות ומריבות לא היו קץ ,וכתבי שטנה הניעו

אל ה״מקומות הראויים• משני הצדדים .הסטנוכוי מבהיל אליו פעם צד זה ופעם אף

שכננדו ,רוקע כרנל על שניהם ושואנ כארי :״לםיביר! בשלשלאות של כרול!•

וכאחד מימי החנוכה הבהיל אליו הסטנובוי את אבא .הניח אבא בענלת ההןרף•

זונ אחים שמנים ,תקרובת של חנוכה לאשת הסטנובוי ,ומהר לבוא לקול הקריאה.

בעלת־הבית קבלה את התקרובת בסבר־פנים־יפות והסטנובוי חכנים מיד את אבא

הדר לפנים מהדר ואמר לו:

 -בקש רהמים ,יוםי .אני איני יכול עוד הצפינך .שונאיך חותרים תהתיך.

ובפלך נברה מדת הדין .חומרות ,אזהרות .יהודי בכפר  -הלילה וחלילה״ בנל־״יךאה

ובבל ימצא .מדקדקים שם עכשיו כחוט השערה.

 -היתכן?  -טען אבא  -בנלל יום אהד

 -בנלל יום אחד...

 -ומה אעשה?  -שאל אבא  -אולי יש בכל זאת תחבולה*

הסטנבוי פרש כפיו ושרבב שםתיו ,כאומר  :עשה מה שבכחך .אני  -קצרה ידי..

לא חזר עוד אבא לביתו  -ורץ בענלתו לעיר חמתוז .מעיר המהוז רץ לעיר

הפלך .וכך היח רץ ומתרוצץ ,עד שחזר אחרי ימים לביתו רצוץ ומדוכא וכמעט בלא

כלום .נמצאו לו אמנם שם בעלי עצה ,אבל העצות היו פותרות ומבטלות זו את זו;
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היו נם שתדלנים שהבטיחוהו ,אבל ההבטחות היו קלושות .אחד מהם ,שיש לו ,לפי

דבריו. ,צדדים• בתוך ה״מקומות הראוים• ,קבל אמנם על עצמו  -בשכר הנון,

כמובן  -לבוא בדברים עם אותם הצדדים ,כדי .להתיר• את אבא ,כלומר. ,להקדים•

את זמן ישיבתו בכפר יום אהד לפני צאת האםור ,אבל לדברי רכים ,אין בדבריו

של זה ממש .רמאי מפורסם הוא .אף על פי כן נתן לו אנא דמי־קדימה  :מי

יודע? אולי...

בכח ״אולי׳ זה .חלב• אותו השתדלן את אבא כמשלוש חדשים ,והענין מכללי

״אולי• לא יצא .בכל שבוע נתנלו .צדדים• חדשים שטעונים ״פיום• ויד אבא ינעה.

מלפיים .כאהד הימים הודיע אותו השתדלן ,שלבטל הנזרה אי אפשר; כבד כתובה

.יחתומה היא ומונחת במקום פלוני! אלא מה אפשר? לעכב ,ודבר מי! יהא עולה
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החגוגוח נתב׳ש־.

כך וכך .נתן אבא כך וכך ועכב; ואולם לא עברו ימים מועטים ושוב באה הודעה,

שהנייר ,אחיי כל העכובים ,זז בבל זאת ,והוא פיון עבוב שוב .נתן אבא שוב כך

וכך ועכב שוב .וכך הזר הדבר הלילה נ השתדלן עמד על המשמר ועכב בשתי

ידים ,והנייר זז .זוחל היה בלאט ,רתיעה רתיעה ,וםמוי מן העין ,כננב במחתרת,

אבל ח ,וכל עקירה והנחה שלו עלתה לאבא בדמים ,והעיקר בעלבון כבוד וביכורי

נפש שאין דונמתם :חזרות לבטלה על פתחי ערכאות ,דחיות בלך ושוב ,מתן בסתר.

בקשת רחמים ,ננבת דעת ,התרפסות לפני זקני פקידים אכזרים ,ערליי־לב ויהעי־שברון

ולפני פרחי פקידים שחצנים ומופקר־ם ,ועידות־םתר בבתי מרזה מזוחמים ,משא ומתן

של נבלה ...ממסעות כאלה היח אבא חוזר לביתו מחוםר כל פעם רביעית דם ושוכב

אחר כך בביתו במטה שנים שלשה ימים ...וכשירד מן המטה היה מתיהד בהדר

ו

ומתהלך שם הנה והנה שעות רצופות .ופעם אחת ,בין השמשות ,מצאתיו עומד בזוית

לפני ארוךהקדש הקטן ובוכה בחשאי...

הרבה שערות לבנות בראשו ושרטוטים חדשים במצחו הוםיפו לו הימים הה*

דאה אבא .ש״כדרך הטבע* לא תבוא הישועה ,וצפה לרחמי שמים .מלהשתדל

לא חדל  -״וברכתיך בכל אשר תעשה• כתיב  -אבל בישועה נמורה לא האמין עוד.

מתפלל היה בלכו ,שהפורענות לא תמהר ,על כל פנים ,לבוא ,ובינתים ,מי יודע,

אולי ...אולי יארע כינתים איזה נם ,כנון מין מניפסט ,או מלחמה או כדומה לזה מכת

מדינה ,שהשניה את יוםי הדר בקהיאובקה מן הלב.

בינתים באו ימי ניםן ,ומאחי הבכור שמואל ,העובד בתור מחצצד בלהקת

הנמנים של הצבא ,הניעה פתאם אנרת ,מבשרת בשורה כפולה, :ראשית שהוא,

ששואל ,זכה ,בנלל התכשרותו חמיוחדת בננינה ,ל״פתפורת• ,והשנית ,שקבל מאת הרשות

שלו חפשה לשבועים ובערב פסה יבוא הכיתה הוא וחצוצרתו• .אבא קרא את האנרת
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באזני כל כני הבית  -ובכית היתה שמחה .הילדים מרקדים :״שמואל יבוא ,את

החצוצרה יביא*! על פני אמי נפלה רנע קרן אורה ובעיניה נצנצו דמעות.

 -אי אשה ,למה תבכי ?  -אומר אבא ומוחה באצבע דמעת־םתר אף הוא -

הרי סטן טוב .עתה תראי כי יושיענו אלהים...

 -הלוא״ ,רבונדשל־עולם ,מי יתן .בזכות הילדים  -עונה אטא וכובשת בכיתה

בכל כהה ,שלא לצער את אבא.

אהה ,תפלת אבא ואמא לא נשמעה .הפורענות חקדיטה לבוא ,ובשעה שלא

היינו מוכנים לה כלל ז בערב טשח.
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III.

האורח נח מעט ואתר הוםיף לםפר:

״אותו היום  -ערב פסח שתל להיות בשבת היה ,ובזכרוני נחרתו כל פרטיו.

מן הבוקר זרחה השמש ולא הדלה ,ושני בתי המחותנים ,זה שמתחת לנבעה חה

שבראשה ,היו מבהיקים ושוחקים זה לזה בלבנוניתם החדשה ומתנדרים זה בפני זה

באבנטם הכחול ,הוא חוט הסקרא ,הסובב את טתניהם ,למטה מן החלונות ,לכבוד

יום טוב .מאחורי הבית עלו שירות הפועלות ,שהשכימו היום ראשונה אל הננה לעדרה׳

יכל שעה הוםיפה לה ערונה הדשה ,ערונח שחורה ולחה .נבעת ולינ העלתה בץ לילה,

אחרי הנשם ,שער דק וירוק של נצני־משי רכים .ורצועת השביל המתוחה שש מלמעלה

למטה הצהיבה סתאם בחדושה מבין המשי :כל הרצועה מראשה לסופה זרויה היתה

חול רטוב וזהבהב .איש לא ראה מי זרה שם את ההול ,אבל הכל יודעים ,כי יד

הכלה עשתה זאת בסתר ,בבקר השכם ,ולכבוד התתן ,העתיד לבוא היום .במעט שהייתי

חס על הרצועה המרובצת ,שלא לפנמה בדריםה ,קודם שתדרוך עליה רנלו שלו,

של החתן .בשתי חהצרות רבתה התכונה :הנעילו כלים ,נודו ,קרצפו .,שפשפו -

והקול חלך עד למרחוק .ספסלים ושלחנות נדונו ברותחים ובאבנים מלובנות והתענו

תחת היד הרזה והמנוידת של הזקנה הצמוקה יבדוחה ,נויה מיוהדת זו ,שהיתה

מדקדקת בעניני כשרות יותר מישראלית ,ותתת היד הנםה והשמנה של השקצה

המחוטטת פרשה .שתי המהותנות עבדו היום ,ונם העבידו את אחרים ,בנכורה נדולה,

כמעט במסידות־נפש ,כאלו התחרו זו עם זו בזריזותן .וכי קלה היא :היום יבוא

שמואל ,התתן ,ולאחר שנתיפ של עבודה בצבא.

עליכם לדעת ,כי מיום שבאה אנרת אחי עמדו שתי חמזדתנות במחלוקת;

אמי טענה :שמואל אורה שלה הוא .ההורים  -היתה אומרת  -קודמים למתותנים.

והמחותנת צוחה :״לא כי! שמואל תתן הוא ,וטי זה ראה התן ,שלא ישהה פסה
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אחד בבית חמחותך? נתערבו הנכרים ופשרו :יהלקו .סדר ראשון  -בבית הורים.

ושני  -בכית המחותנים.

מחלוקת מעץ זו נפלה היום נם בין ילדי הכתים :כל אחד מהם רצה ללבת

עם סטיוסי בענלה אל התהנה הקרובה ,לקבל שם את פני האורח ,העתיד לבוא

היום אחרי הצהרים ברכבת .סוף־סוף עלה כבוד זה בחלקי  -ואני הייתי עומד

ומצפה בעינים כלות ליציאת הענלה ,העומדת זה כשעה רתומה ,מוצעת ומוכנת בכל,

לפני שער החצר ואינה זזה בכל זאת ממקומה .מעוכבת היא לםטיופי ,שיושב עוד

בחצר רכוב על נבי המור של ננריפ ומפצל ומייסד בךדם את המקלות הלבנים,

. 651־

החגוזנרה גחבישה.

•

*רות הדשות של םסה ,למניפות וליתוכיב .רוצה אני לםייע לםטיוסי בכל כהי ולקרב

את הקץ ,אבל אמי מושכתני משש לחפיפת הראש ולהלבשת לבנים .יראה היא,

שלא אתמהמה בדיך ואכנם ליום טוב בנוף שאינו נקי.

שלא להפסיד זמן ,מפקיר אני הפעם ברצון את ראשי לעריכת הרותחים ולמסרק

הפנום ואת בשרי לכתונת המצוחצחת ,הנוקשית ,שמביאה עלי בצנתה הלבנה סמרםרת

קלה ,ובשעת הכשר ,מנםה אני להשתדל בפני אמא ,שתלכישני מיד  -לא

לכבודי ,כמובן ,אלא ,לכבוד האורח  -נם את חליפת שאר בנדי ההדשים ,את

הכובע ,המעיל והמכנםים ,והעיקר  -את הנעלים המנוהצים .רוצה אני להראות

בפני שמואל בכל הדרי .אבל אמי דוחה את השתדלותי בטענה 9וכות ,שהבנדים

האלה יתלכלכו בדרך ,ונוח לי ולהם שאל בשם אחר־כך ,בהזירתי .על־כרחי

אני מסתפק במועט ויוצא מיד מן הבית ביד רמה ,משופר ומחודש למחצה,

כשהכתונת הנוקשית מכםכםת עלי וכשאני מרניש כבר את חצי נועם ההנ מפעפע

בעור בשרי ובעצמותי.

בפרוזדור נתקלתי באחותי ,היושבת כבד על שרפרף וכותשת מצה במבתשת

ובעלי של עץ נדולים ממנה פי שנים; ואחותי השניה ,כמעט תינוקת ,מרקדת את

הכתוש בנפה זעירה ,שחן פסח עליה ,אל תוך סדין לבן .על נבי מםרנ ענול של

ןןדים ,הוא ״דף המליהה״ ,היו מונחים כבר העופות הרמושים ,הם וקורקבניהם

הכחולים ואשכלות חלמוניהש ,עם הברבור השסוע באמצע ,וצירם האדמדם שותת.

אחי האמצעי רסק מרור במנררת ,מעקם פרצופו ומתעטש .אצל הפתח בחדר הבשול

עמדה פרשה לבושה נקיים ,מקושטת בסינר ובמטפחת לבנים ,ככלה בקשוריה ,כולה

כשרה לפסח ,פניה המחוטטים הבהיקו ,וםרקה במיץ םנומה ,כשהיא מתזת קשקשים

נוצצים ,את עור בשרו של ר נ שמן ומפרפר ,המוכן לקלחת הנהשת שבצדו .מחדר
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הבשול מבפנים עלה י השאון הנעים של שחיקת סממנים ותבלין ושל האש המתלהמת

בתנור המחודש וקדרות הדעות הלבינד׳םגים .אבא הכין חרוםת .אמא טבלה בנומא

שבהצר מחרוזת ארוכה של כפות ומזלנות ממורטים .כלי העץ ,הספסלים והאצטבאלת,

החבית והדלי הלבן ,עמדו כבר ,שטופים ומורחים ,איש על כנו ומלאו את תפקידם.

מתוך נומא שניה שבהצר עדין הבהבה השלהבת הקטנה של החמץ הנשרף ועשנה

הקליל רטט באויר .ערב הפסח כבר נתן קולו וריחו בכל מקום .ואולם הפסח

*צמו )!ודנו נעול בטרקלין מבפנים ,בחדר המיוחד לו ,ואין אמא מנחת להכנס

אליו .שם הוא יושב ספון ,כמלך במסבו ,מאחורי היריעה ,ביקר כרים לבנים ובלי

זכוכית מזהירים ומתלחש עם אליהו הנביא .רק כשאמא פותחת רנע אחד את

הדלת לצרכה ,יש שהוא מ׳וי״ז אלינו הילדים משם בעין אחת טובה ,כרומז ג

הנני ,ילדים.
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כחצי שעה אחר בעור חמץ משה סוף־פוף הענלה מפקוטה ואני בתוכה.

עתה ידעתי כי נוםע אני ,ובעוד שעתים אראה ,אפוא ,אם ירצה השם ,את פני אחי!

אותו ואת חצוצרתו...

בנטות הענלה אל הדרך העולה לתחנה רדפו אחרי והשינוני שידות הפועלות

העוררות בננה .החזרתי את ראשי לאחורי ,לצד השכונה שלנו :שני הבתים הלבנים,

העליון והתחתון ,עומדים חנורים באבנטיהם הכהוליפ ומביטים אחרי .שניהם כאלו

מזהירים :אל התמהמהו בדרך .ערב םםח!

הדרך בין הכפר והתחנה ,אף על פי שנימוחה קצת מנשם הלילה ,ומקומות

מקומות של טיט קלוש בה  -רעה ביותר לא היתה ,והסוםים רצו עליה כדרכם,

ריצה מתונה .מן הכפר עד התחנה-המהלך בענלה שתי שעות ,וכן לחדה .אם לא

יעכבנו דבר ,נשוב אפוא עם האורח ,לפי החשבון ,כשתי שעות ומחצה ,או כשלש

שעות לפני הערב ,כלומר ,בשעה שהכל בבית כבר יהא מוכן לפסח ,אני מצייר

לעצמי עד כמה תרבה השמחה בשוב הענלח עם שמואל .כל בני שני הבתים יתאספו

ויצאו לקבלת הפנים ,ונם הכלה בתוכם...

הםוםים רצו בין שדות חרושים ,רוץ וצלצל במצלותיהם; רוה קלה הבהבה על

פני  -ולבי טוב עלי מאד מאד .חן ערב חםסח שכן על כל העולם .בין העבים

הקטנים ברקיע נתפנו דוחים נדולים ,שבילי תכלת חדשה ,תכלת של פסח .באויר

הזך התנצחו זה עם זה נלים קטנים של חמימות מתוקה וצנה משיבת נפש ,ושתיהן

טופחות על פני ועל ערפי לםירונין טפיחות קלות .שלוליות שלוליות של מים

קבועות בתוך השרות כמראות זכוכיח ,מהן חלקוה ,שתכלח הרקיע צופח משם

במהותה ,ומהן מרטטות רמט של צנח ונוצצות בקשקשי כסף וזהב ,כעץ הצלוחיות

והכוםות של פסח .אפילו השיורים המלוכלכיפ של צבורי השלנ הקטנים ,שבצבצו

לפרקים מתוך אהה הפחתים ,לא פנטו את המראה .בעיני היו כשיורי חמץ נוקשה
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שנתכוצו מבושה בחורי עפר.

הענלה רצה ,ואנו נכנםיפ ויוצאים משדה לחורשה ומהורשה לשדה .בינתים

אני מסדר לי בלבי את סדר הימים של הפסה הבא .אכן נדולה תהי השמחה במעוננו

בפסה הזה .יום יום ושמחתו .ביום הראשון  -יבאו המחותנים אלינו :יין ,סופנני!מ,

קנובקאות ,אנוזים ומשחק באנוזים .ביום השני  -נבוא אנחנו לבית המחותנים ,ושוב

יין ,סוםנניות ,קנובקאות ,אנוזים ומשחק באנוזים .במוצאי יום טוב ראשון  -יתאםפו

שוב הכל לביתנו .המחותנים יבאו ,הכלה ,ופפה־איצי ואשתו .הכל ,הכל .שמואל

יננן בחצוצרה .הילדים ירקדו .ושוב יין וםופנניות וקנוכקאות ואנוזים...

אודה ולא אבוש :יותר מששמחתי על אחי חעתיד לבוא ,שמחתי על החצוצרה

שתבוא עמו ,והיא חיא שזרזתני לצאת אל התחנח .מעודי לא ראיתי חצוצרה פנים
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אל פנים .ידעתיה רק על סי צורתה בתמונה הסוטונרסית בלבד ,היא התמונה ששלח

אלינו שמואל ומן מועט אתרי כניםתו ללהקת הממנים ועתה היא תלויה בביתנו על

הקיר סמוכה לכנור .מצויר הוא שש בבנדי השרד והחצוצרה בידו .אבן הפץ נאדה

ומשובח היא ההצוצרה ,ובעוד שער קלה אזכה לראותה ואולי נש להשתמש בה״

״אולי׳ זה בלבד מלא את לבי שמחה בלי מצרים ,ולא יכולתי להתאפק ,שלא

להסיהה מיד לסטיום ,,היושב מלפני וערפו אלי:

 -הנידה נא לי ,סטיופי - .אומר אני אל הרכב  -הראית חצוצרה מימיך?

 -וכי מה?  -הסב הוא אלי את פ־צוסו בתמיהה.

 -אי אתה יודע? שמואל יביא עמו חצוצרה! הצוצרה ממש ,של נתשת!...

הבשורה הזאת לא הרעישתו ,כנראה ,כלל וכלל ,מפני שהפך מיד ,בלי ענות

״בר ,את פניו אל הסוםים וחמר לו כבתחלה ,במנוחה שלמה .״מה יבין זה!  -מבטלו

אני בלבי  -עם הדומה לחמורי* ומיד צרפתי אנרוף לאנ־וף ,דונמת שפופרת ,והתחלתי

לתקוע ולהריע בארד העולם ,כשאני מרקיד עצמי על מושבי לפי קצב התרועה•

כננדנו באו כסה קרונות של אברים ,השביט מן התחנה; עברה עלינו נם כרכרה קלה,

מצלצלת אף היא במצלות סוםיה ,ושני מיני פקידים לבושי מדיהם בתוכה  -ואני

הייתי מריע והולך ואיני חושש .רק סטיופי לבדו החזיר כמה פעמים את ראשו לאחוריו

והכיט אחרי הפקידים הבטה לרעה עד העלמם מן העין ,כאלו לבו הניד לו .שפניעת

שני ה״סלאכים• האלה אינה לטובה.

כשהנענו אל התחנה מצאנו שם את שמואל ,כשהוא עומד כבר בבנדי הצבא

על הדוכן של בית הנתיבות ומחכה לענלתנו .כמה נתנשמו פניו! והיכן התיטת

זהנו ? קפצת• מן הענלה ורצתי לקראתו .שאילות שלום ,נשיקות .סטיוסי השקה את

הסוםים והעביר אל הענלה את חפצי אחי .בקשתי בעיני בתוך החפצים את החצוצרה.

ולא מצאתי בלתי אם ארנז אחד גס וכבד ,ושני לו קטן ממנו ויפה ,בעין נרתיק.
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הבינותי מיד ,שהנרתיק הוא כלי מחזיק ברכה ,ובכל זאת .כדי לצאת מידי ספק.

שאלתי עליו את אחי ,מה .הוא.

 -זהו נרתיקה של ה״כלי׳  -ענני אחי.

ידי ,שמשמשה בנרתיק ,נרתעה כמעט לאחוריה מפני שם הכבוד הזה :הכלי!

חפץ הייתי לבקש את אחי ,שיראני את עצם הכלי מיד ,ולא העזתי .נשאתי אליו

את עיני בתחנונים .אחי כאלו הבין ללבי ואמר:

 -עתה עלינו למהר הביתה .ערב פסח.

הדין עמו .עתה עלינו למהר הכיתה ,ערב פסח .ושלשתנו הזדרזנו ועלינו אל

הענלה .הסוםים טהרו לרוץ בדרך שבאו מרוצה קלה ושמחה ,רצים ומבשרים

-בםצלותיהם :שמואל בא ,שמואל נא! שמואל נכנפ מיד עם סטיוסי בשיחה שאין
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לה סוף על עםקי הכפר ,זה שואל וזה משיב ,ואני לבי לנרתיק ולמה שבתוכו.

כמעט שנתיאשתי מלראות את נוף ההצוצרה בדרך; מנורה וטםונרת היא בנרתיק,

כאותו הפסח בטרקלץ! אבל הקדוש־ברוך־הוא ,לא רצה ,כנראה ,לקפח שכר נםיעתי,

ובעוד כברת ארץ לבוא אל הכפר ,נתן בלב אחי מחשבה טובה ,לבשר מרחוק

בתרועת החצוצרה את דבר בואו .הוא אמר והוא עשה ,וכרנע נפתח הנ־תיק ,וביד

אחי הבהיקה פתאם החצוצרה ,כלילת נהשת נוצצת ,מעשה חלילים חלילים ,שבוהרה

הכתה כמעט את עיני בסנורים .בעוד רנע -ומתחת אצבעות אחי התחילו מבעבעים

והומים בנחת מעלות ומורדות של קולות זכים וצלולים .הכלי מתחטא כתינוק .ופתאום

והנה הרעים נרון הנחשת בכל נבורתו ועל פני מרחבי שדה ,באויר הזך ,התפוצץ

.מרשי אדיר ונפלא.

סטיוסי הרעיש שוט  -והסוםים העלו אבר ונמאו ארץ .המצלות והפעמונים

שבצואריהם כאלו נתבלבלו רנע אהד מפני נבורת המרש ופזמעם נתערבב ,אבל מיד

שבו לאיתנם ולצלצולם העליז והקצוב ,ובכח חדש היו מבשרים ואומדים :שמואל

בא ,שמואל בא .האילנות שבצדי הדרכים רקדו לפנינו והרחיבו לנו דרך .השלוליות

הצהילו כננדנו פנים .הכל מריע ומבשר :שמואל בא ,ששאל בא.

ובעוד הענלה שוטפת במרוצתה  -והנה הכרכרה ושני הפקידים שבתוכה

באה שוב כננדנו .אותה הכרכרה ואותם הפקידים ,שפנעו בנו תחלה ,בהליכתנו

לתהנה ,םניעה כפולה זו  -היתה בעיני כםמן רע ,שיש לחוש לו .החצוצרה רעדה

ביד שמואל וכמו הועם זהרה פתאם ,ושמואל מהר והורידה להיק י הענלה וםוכך עליה

במעילו .הענלה והכרכרה עברו זו על פני זו בחפזון ,והלשבים בשתיהן ,כמו על

פי נבואת־לב אחת ,הפכ ו כלם כאחד את ראשם לאחוריהם והביטו אלה אחרי אלה

הבטה חשדנית כמה רנעים...
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בינתים עברה ענלתנו ברעם עמום וקצר ,שנקטע מיד ,על נשר קטן ,נטוי

על פני חריץ ,ונכנםה בתחום הכפר .במקום הזה קוינו למצוא אנשים משלנו יוצאים

לקראתנו ,כמו שהותנה עוד לפני הנםיעה ,אבל לתמהוננו לא היה שם איש .אל

הלב התננבה דאנה .אחי תקע בהצוצרתו עוד תקיעה אחת אחרונה ,בשפה רפה,

והשיב את הכלי לנרתיקו .־םטיופי עמד פתאום על רנליו ,דפק את הסוםים בכל כח

ויריצם ב״סערה• .על פנינו הלפו בהפזון בזה אחר זה בתי־אכרים בודדים במבוא

הכפר ,הס ונדרותיהם הדהויות ו״שקציהם• היחפים והמלוכלכים ,ששכשכו בשלוליות

והתעוררו לקול המצלות והשוט ולמראה איש הצבא הנשוא בענלה.

והנה הבהיקו כננדנו נם שני הבתים הלבנים שבראש הנבעה ושלמטה .לפני

חצרנו נראית הכורה של אנשים ונשים עומדת .אין אלה כי אם מן הנאספים לככוד־

האורח .אבל מדוע אין איש מהם ח ללכת לקראתנו? הדבר כלו מוקשה.
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החגוגיח נתבישח.

ופפיופי עודנו עומד על דוכנו קוממיות ,בפישוק־רנלים ,ומצליף שוט ביד

ימת באויר התפוצץ לרנעים קזל השוט בשלפוחיות מהפקעות והענלה טםה וקרבה־

כרעש והמזון .הנה אני מכיר ככר את כל אהד מבני החבורה .בני־בית המחותן׳

הנדולים עם הקטנים ,םםח־איצי ,אשתו ועוד .הבנדים כלאים :תערובת יום־טוכ

וחול .מתנוםסים כובעים ,מטפחות ומנעלים חדשים .הנה נם הכלה שם .כלה לבנה.

והנה נם זקךהכפר בזקךהשום שלו ובאזורו האדום .עומד הוא שם מן הצד ,מקלו

בידו וציץ הנחשת על לבו .זה מה לו פה בשעה זו י ומבני ביתנו מדוע אץ

נראה שם איש?...

מקץ רנע ,כשעמדה הענלה לפני שער החצר ופני הנאספים נראו לנו מקרוב

נסתר לנו הבל .באין אומר ודברים נפתר לנו הכל...

.VI

האורה השפיל קולו קצת והוםיף:

.הפתרון היה אכזרי מאד ,אכזרי מכדי העלות על לב נער קטן כמוני .הדבר

הרי בא בפתע שהאש כל כך!

מי יכול לשער ,כי בשעה שנשוב אני ואהי מן התחנה לבית אבא לא נמצא

עוד שכה מאומה...

מי פלל ,כי בתוך כדי ארבע או המש שעות ששהינו בדרך ,יבואו בני־אדם

לבית אבא ,יטעינו כלים ונפשות בקרונות ויאמרו להם :לכו אל אשר תלכ

ו

ואימתי? בעצם יום כזה!

כמה הדשים רצופים זהלה הנזרה ,זהלה בלאט ,בפתן חרש ,ועתה במע קטן

של היםח הדעת ,קפצה ממחבואה פתאם ונשכה! וכמה עזה וממארת היתה הנשיכה!

הכרת פני הנאםסים בעלי הכובעים והמטפחות החדשות ,שקדמו את פנינו
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בשתיקה ,הנידה לנו מיד את כל הבא על בית אבא .כמראיהם המדוכא והקודר

ובפניהם ההמרמרים מבכי דמו יותר להבורה של אבלים מלחבורה של קבלת פנים.

וברדת אחי שמואל מעל הענלה ואני אחריו ,נתקה פתאם מתוך החבורה ופרחה

למעלה כחץ צוהה ,עזה ,זעקת שבר בודדה ,שנקטעה מיד כמו בסכין חריף והשאירה

אחריה חריץ עמוק באויר העולם ובלב .המתותנת היא שצוהה כך ,והיה בצוהה קטועה

זו ׳מעין פריחת נשמה מן הנוף .הילדים נעו בבכיה והנברים הסבו פניהם הצדה ורםרטו

כריםי עיניהם ומנטריהם.

העולם נטשטש עלי ,והדברים שמכאן ואילך איני זוכרם אלא כמו שראיתים-

׳ במראה עכורה ,שברים שברים ,למחצה ,לשליש ולרביע.
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אני ושמואל עומדים כחצר ,ואיני יודע איזה הדרך נכנםנו לשם .כובעים

ונעלים חדשים ,בלי נופים באמצע ,הולכים מאחורינו כשתיקה ,כאלו צפים באויר.

אחד ,קרוב אלי ,מדבר ,ואני שומע כל מלה בפני עצמה ,אבל איני רואה מי מדבר

ואיני מבין מה ולמה הוא מדבר .מתוך הרפת הנעולה ,שאיני רואה ממנה אלא את

המנעול בלבד ,בוקעת ועולה ונוקבת את המח נעית ענל מר צורח .למה הענל צורח ?

מתוך כותל הבית פורש ומרחף לקראתנו באויר עוד כובע חדש .למטה הימנו

זקן ,ושתי ידים בשרוליהן פרושות לו מתחתיו .הידים בוכות כתינוה ואומרות :ראה,

שמואל ,מה עוללו לנו?  -אבא? אפ כן הוא עודנו פה?

והנה נם יבדוחה ,מתבוננת היא מרחוק בפני שמואל ,מנענעת ראשה הקטן

כנרונרת ,ומיבבת בחשאי :החביב ,הנחמד...

אנו עומדים בבית מבפנים :חרבן ומהפכה.

שלהךהפסח ,הקירות ,החלונות  -כולם נתערטלו .המטות ריקות .שנים ,שלשה

כםאות מוטלים הפוכים .מהפכה וחרבן.

ארוךהקודש הקטן בלבד נשאר עומד חבוי בפנתו כשעמד ופניו מכוםים בוילונז

הנקי והחדש ,שלא לראות את הבית בנוולו.

ובתוך ההפכה סובבת הזקנה יבדוהה ,סופקת כפים ומיבבת הרש:

 -באו הרשעים ,באו .הטעינו בענלות ושלחו ...האם על הבנים...

היש צורך לםפר נם פרטי הנדוש? הם פשוטים וקצרים עד מאד:

שני הפקידים ,שליחים מיוחדים מעיר הפלך-הס הם שק־ונו בדרךפעמים-

באו בצהרים פתאם ,הביאו מן הכפר שלשה קרונות ,ובלי טענות וטענות צוו להטעץ

את הכלים ואת הנפשות ולהוליכם אל אחת העיירות הקרובות .שום תחנונים ובכיות

וזעקות שבר לא הועילו .אמא והילדים הושבו על־כרחס בתוך הקרונות ,ועסהם

הכרים והכםתות וצרור המצות ויתר כלי הנולה .אפילו מהבת הדנים וםיר הבשר
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הורדו מעל הכירה באמצע בשולם ונשתלחו עם בעליהם מן הכפר .עם הנולה הנלתה

עוד הטובה כשלש פרותינו ,היא אם הענל הנשאר ,שהילדים היו צריכים לחלבה.

לאבא הותר בקושי להשאר לפי שעה ,עד שישובו שני בניו הנשארים ,כלומר :אני

ושמואל ,וענלתו מן התחנה ,ובלבד שיעזבו אחר כך ,הוא ובניו הנותרים ,תיכף ומיד

את הכפר .באותו יום ובאותה ענלה .זקן הכפר נצטוה צווי חמור לכלי לזוז משם

עד שיתקיים החוק במלואו.

החוק נתקיים כמלואו.
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החציצ־ה נתבי׳:ןה.

אבא מסי את ספר־ה.תורר בארונו הקטן למחותנו זלינ ואת צרורות המפתחות

ביד הזקנה יבדוהה ,שנשארה לשמור הבית ,והתחיל מזדרז ומזר ו אותי ואת שמואל

לעלות אל הענלה ,להשינ את אמא והילדים.

הניעה שעת הפרידה האחרונה .האומנת הזקנה הצמידה ראשי ללבה מעתה

בבכיה .מתוך החבורה פרצה יללת־נשים חדשה ,הםחותנת נתעלמה ,והכלה כבשה

פניה בכפות ידיה וכתפיה רעדו.

הענלה משה .שני הנכרים הנדולים ,המחותן ופסה־איצי ,לוונו בדממה עד

קצה הכפר ,מקום שהחורשה מתחלה ,ושבו .מאכרי הכפר לא בא ללוותנו איש,

ואלה שראונו מרהוק ,מהרו להתחבא בבתיהם .בעוד רנע נבלעה הענלה כולה

בהורשה  -והיל נשאר מאחרינו :שני הכתים הלבנים ,הנבעה ,הפלוים ,זקן הכפר

במקלו וצייךנחשתו ,יבדוהה-,תש ונשלם הכפר!

מימין הדק־ ,מבין העצים הדלולים ושרביטי ענפיהם ,ננלתה קרחת ענולה,

וכנין שלא ננמר הזדקר מאמצעה .הוא בית משרפות הזפת ,העזוב באמצע בנינו.

נדבכי הלבנים הציצו עלינו מבין נזעי האילנות בשוממותם .נדמה לי ,שהקיצו

מתרדמה כבדה ,תרדמה שלאחר יאוש ,וכאלו הם סובלים בדממה :״יופי ,יוסי.

למה עזבתנו?•

*בא הסב מהם פניו ,שלא להסתכל בהם .פתאם והנה קול הלהול נשמע,

חלהול ונהימת חשאים...

אבא בוכה...

ספיוסי דפק את הסוםים בזעף ,כאלו נתכון להבליע במרוצתם ובקול מצלותיהם

את בכי אבא ואנקתו ,אבל הסוםים היו עיפים ,הדרך אל העיירה מקולקלת והענלה

התנהנה בכבדות.

ושוב הענלה עוברת בין חורשות ושדות .המצלות משמיעות שוב את צלצולן
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הדק והקלוקל  -אבל כמה עצב קולן הפעם!

עם ערוב היום נראו לנו סוף־סוף מרחוק שלשה הקרונות ,המשרכים דרכם בבוץ,

הם והמטלטלין והנפשות שבתוכם .מאחורי הקרון האהרון נמשכה פרה ,קשורה במוםרה,

שהחזירה כל פעם ראשה לאחוריה ונעיתה עלתה עד לשמים .באזני נעורה שוב

נעית הענל הכלוא ברפת...

בעוד רנע השינה ענלתנו את השיירה של הקרונות.

האםפר לכם על דבר פנישת אמא ובנה בדרך היאך היתה י  -למעלה מכתי

הוא ,ומוטב שאדלנ על זה .אחרי אותה פנישה היתה האם מוטלת שעה ארוכה

במתה .משוקעת בתוך צרורות הכרים והכםתות .בצדה שככה מקופלת אהותי הקטנה,
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ח .י .ביאגייש.
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שנרדמה מתוך בביה ,ודמעתה על לחיה .אחותי השניה ואחי האמצעי ישבו ביתר

שתי הקרונות  -ופניהם אף הם חמימרים מבכי.

עם שקיעת החמה הניעה השיירה לחורשה אחת הסמוכה לעיירה כמהלך חצי

שעה .אשא נתעוררה פתאם ,היטיבה המטפחת על ראשה״ הוציאה חבילה קטנה

פתוך אהד הצרורות ,צותה לעכב את הקרונות ,וירדה.

 -לאן י  -שאלה אבא ,כשדאה אותה נוטת לצד תל *בחורשה ,ועכב את

ענלתו אף היא.

 -להדליק נרות  -ענתה אמא.

איש לא התפלא .הרי שבת ופסח כאחד היום ,והיא מימיה לא כטלה ברכת

הנרות ,אבל איש לא שער ,כי בתוך בהלת הנרוש לא תשכח מלהכין לה נדות*

שמא יחשך לה בדרך.

אה* שמואל נחפז מיד אחריה ,לםייע לה .הקרונות ומנהיניהם האברים עמדו

במקומם עמידה של יראת כבוד .בעוד רנע הזהיבו מעל התל שתי שלהבות קטנות.

החורשה הסמויה נתםקחה פתאם ,כאלו נקבעו בה שתי עינים חיות ,והאילנות

שבהורשה השתאו דומם על היהודית בעלת המטפחת ,שעומדת בשעה זו ביניהם,

פורשת כפיה על נרות ובמיה בדממה.

מוזר הדבר :עד כמה׳ שהיתה• ענומה ומשונה באותה שעה המסכה כלה,

נדםיז לי בכל זאת ,כי בו ברנע שנצנצו כין האילנות שתי השלהבות הקטנות ,מיד

תפסה קדושה בהורשה ,ובאחת מםנותיו האפלות ,בהיכל מוצנע שם לפני ולפנים,

נפתח שער קטן של רחמים ,ומלאך טוב הוציא משם ראשו .שתי השלהבות היו

בעיני כשתי נקודוה זהב של סוף־פסוק בשולי הרקיע :עד כאן חול ,מכאן ואילך -
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שבת ויום־טוב .ענשת־הנפש שתקפה באותה שעה את כלנו ,כאלו נתרככה ונתקדשה

אף היא ,ודומה שאפילו האכרים הרנישו בדבר ,ואחרי ההדלקה ,כשעקרו הם ובהמתם

רנליהם ללכת ,נראתה לי הליכתם בדרך היער ובתוך עלטת ביךהשמשות כזהירה

וחשאית מבראשונה״ ו״הייא ,הייא• שלהם כלפי בהמתם העיפה כיוצא מפיהם מנומך,

וברחמים ,כאלו ינון הרנע שפך עליהם מרוחו והכניע לבבם וקולם סתאם.

אמא לא אבתה עוד ,אחרי ברכת הנרות ,לשוב אל הקרון ,אלא הלכח רנלי

בצדי הדרך ,ושמואל ואבא הלכ ו על ידה בדממה מזה ומזה .הילדים שבקרונות

עברו בעצת אבא לענלתנו ,וםטיופי צוה להריצם אל העיירה הקרובה לפני בוא

הקרונות שמה .עד מהרה נשארו מאחרינו הקרונות ,הבבואות שבצדם ,ההודעה•

הסבותי עוד הפעם את עיני כלפי התל שבהורשה :שתי השלהבות נצנצו לי עוד

משם רנע אחד קטן ,ומיד נעלמו. .בכוי!  -אמרתי בחרדה ,ונפשי ענמה סאד

461

הזזיוגוומ נתגיעה.

לחורשה שנסטית שוב וחזרה לאפלתה .שער הרחמים שנפתח רנע נםנר שוב ,המלאך

הטוב השיב ראשו ,והכל נאלם מסביב.

בינתים יצאח הענלה מן החורשה  -ופרצוף הירח ,שצץ פתאם כננדנו ק

הארץ ,הביט עלינו בתמיהה רבה ,מלוא רוחב פרצופו ,כשואל :סי הם אלה הנוםעים

כאן בשעה זו?

הצטמצמנו ארבעתנו בחיק הענלה וישבנז מחרישים .שממה עלינו נפשנו .צנה״

עלטה ,כאב לב ובשת־םנים .איכה נבואה אל העיירה בשעה זוז

והעיירה הנה היא הולכת וקרבה לעומתנו בחפזון .קורצת היא לנו מרחוק מתוך

עלטת הערב בשביבי אור רבים ,שביבי חנ ,שמרמזים על הדר בתים והדרים כליל

זהר וטחר ,על שלחנות לבני מסות ,עמוםי כל טוב וברכה ,על כרי־הסבה מצוחצחים,

על יין מתאדם ככלי זכוכית יקרה ,על כפות ומזלנות נוצצים ,על בנדי הגודות

זתכשיטים ,על רהבות־לב ומאור פנים...

מכל יהודי העולם אפשר אנחנו בלבד נמצאים בשעה זו בדרך.

נשאתי עיני לשמים .אף הם עטו הלילה את כל תכלתם ושתו עליהם את

כל עדים :כוכביהם הנדולים ,הקטנים ,קטני־הקטנים ...זעיר פה זעיר שם מת־קעים

עליהם שרשרות שרשרות כםף של רדידי עבים קלות ,עבי בלימה ,שנראים בקלותם

ובזכותם בעין לוית פאר לתכלת־ההנ הנהדרה .והנה הס מנביהים את .קערת הכסף,,

את הירח ,מעבירים מעליה כזהירות את המפה הזכה ,את רדיד העב הקלה ,ומראים

אותה בכל מלואה ותפארתה.

ינון חשאי זלף עם אור הלבנה ומלא את הלב המית נכאים .בנרון מחנק

ובעינים דמעות .ומתאם והנה ידענו את כל הבא עלינו  -והדמעות זנקו .מתחלה

בכינו בחשאי ,כל אחד לנפשו ,ואחרי כן בקול ובחבורה ,ארבעתנו יחד .אנו בוכים

והענלה רצה ,רצה...
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וכשהנענו לעיירה כבר עמד הירח באמצע הרקיע .על פי רצץ אחינו משה.

עברה הענלה לפנינו ואנחנו ירדנו והלכנו רנלי בצדי הדרכים ודרך מבואות אפלים,

מתכונים להבליע את עצמנו ,כמחננבים ,בצללי גדרות ובתים ,שלא להראות עתר מדי.

הזהירות היתה ,באמת ,יתרה ,מפני שהרחובות היו באותה שעה ריקים בולם מאדם!

העם לא יצא עדיץ מבתי הכנםת ,ובכל הדרך ,עד האכםניה היחידה שבעיירה זו,

שהלכנו עתה לשם בהוראת אבינו ,לא פנע בנו אדם.

בעוד רבע שעה הניעו לאותה אכםניה נם הקרונות וההולכים עמהם ...נעת

•זזהיא ,יצא העם מבית־הכנפת ,ויהודים מלובשים בנדי יום טוב ,שעבר ו במקום ההוא,

ראו לתםהונם שלשה קרונות טעונים מטלטלין הונים לפני שער האכםניה של משה־

אהרן ,ומאחד מהם סרורי־םצה נשפכים ונופלים ארצה לאור הירח...

561

ח .י: .יאליק.

ובלילה דחוא  -סיים המספר את דבריו  -הסבותי ראשונה ,ביחר עפ כל

בני בית אבא ,לםדר של פסח על שלחן זר ,על שלחנו של ר• משה־אהרן בעל

האכםניה ,זכור לטוב .האיש הטוב ההוא החזיק בכלנו ולא נתן אותנו להתפזר .ולא עוד

אלא שנתכון לעשות נחת־רוח לאבא ואטא וכבד אותי ,בנם הקטן ,בארבע הקושיות.׳

 -והחצוצרה?  -שאל פתאם מבין המסובים נער קטן ,שלא הרניש בו

אדם תחלה.

כל המסובים נתנו פניהם בנער  -ונתאדם .והאורח נחך וענה :

 -החצוצרה ? מקץ שבועים ,במלאת ימי החופש ,חזר עמה אחי לעבודת הצבא,

ואני לא זכיתי עוד בפע 8ההיא לשמוע את קולה יותר ,מונחת היתה כל אותפ

הימים בנרתיקה תחת אחת המטות של האכםניה ,מקום שהושלכה לשם עם יתד

החפצים ,ולא העיזה לצאת משם ולהשמיע קול .היא נתבישה.
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י• *מעוביץ.

התמעזיב?...

 1־ • I:

התקציב ו התקשיב י מדרנפלא וזר,

I* -1י ד־וIז ־ • *:ייי

$ה*נפלא וזד!

^ ׳.י? ־?1

§ן5מו.נים נךמי; ,נרמויה ככר,

אך תועה סוד הדם על עזדמה וכר,

־ Iיי —? *??*—: -

עוד הופה ושר...

יי * ד

ך,תלן£יב? התךןשיבי םה־נפלא*וזר...

באךצות הלומי אשוטט לי דם,

אעזומט לי דם...

כבר ע§ם הוהב ,כבר פנה היום,

; * \ י ־*? ~ * ?* ־ י

אך רועד עוד זהרו על ירכתי תהום,

על כ3ף הוזלום...

בארצות הלומי אשוטט לי דם...

זידזנבורג ,קיץ תרעיד.
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חלום נודד.

#זרכ ??בתי ברוח ;ק?ית

?ל אם הדרך׳ בין שדמות,עזובות

עזמלם ממדים כנןית עופךת

העיקו על בצות ךקובות.

אך בליל חלמתי נחילי ךכוףים

עם רוחות חמות בליטות

וןהב .קרגלם דוממות.

כה היו חמים ו#לוים האורים...׳

־? ־י^ ז,״׳ ־ני

;י?בתי סל גזע כרות #ל אילן:

הבהיקו דבורים ,בוז עליז ?חילן.

התעלסו צ6,רים ובל נ<ןזמע קולט

לא#ר שבתון ?עולם...

רקבר .4191

^!7

861

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

פרחי.

־:

על בתל הלירי ,בשחור ןייהי,

^ץ $ךח 9מ!כ,וה1א:עמיתי.

בנבול כל פרח ,בשבות כל רנה

יעזן׳^ג פךהי בשהור הפנה

בך״קב מתוים ובקר הרפים

:תכ?!ה פךהי נצנים;פים,

אך ךף פי שבע בחשכת נשף׳

?ת ?פור ?:דהו כ.דקםת כ^ף...

בד!שכת נשף ,עת?.נר־ לבבי,

הוא מוזר מזהיר בהשכת נוי,

הוא מוזר מזהיר בךמי ¥למות

כבתונת סלם הלום אלמות,

כנזר פלאים פל ראש מענה,

אף בל יתאר ,אף בל ןכןה...

הפופה תיליל ,הקר אכזרי,

אך הם לנפשי. ,עת.קר לב^רי...

אק8ובר  ,5191פטוונרר.
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חולות.

3ה שווקים החולות ?צמי!$0

הלילה בתכלת הציפס׳

:רה ך!וךור הכסיפם...

וחדש בנות־גלים תלנה

מנגינה רחוקה ,נאיונה

 : -י * : Xו* ••:י

על תהום ,על תעלומות תביוןזי.

על תהומות מןהירות־אנןלות

תרינה בנות־!לים ללילות

תרנה עליזות־אגלות.

מחדרים ו:נמו3ים הןשפימ,

הגמים על הולות מכספים,

־ ד •  -ידו׳

הע;,נ וכאב $זיר־ה?עופיב...

וירזבווג ,קי׳ן תרעיד.
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תשעה־באב,

•  :ד • :י

בלללה זוז דרכתי

לעבר הרי יהודה;

*Vדג*

לוני הךמש הפהר

.ללעג ןללת ת?ים,

?ויךת־נוטר עצובה.

באה ????ר הננים•

בל;לה 1ה נטעתי

סתרי כרמים.ענים,

?1בתי !;ערות שזופות

?5ם ?יגי נענועים שוקקים,

עכרתי לסבר ההרים

דר־:״ • :י ▼ ?ין•

בשבילים נשמים וריקים.

זוך להטו ככה כוכבים

על קבילים מימים וריקים!

ו:יהי בי!צות הלילה

מוט* לתלי לוהרים׳

רעדו טללים וזדחו

5ל מלעים עחורים וכןרים.

ל* דקמו ךפאים ,ל* דרכו

נביךים.על סלעים כךים.
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•פ^סה מרום את דרקה

י דומם לאךץ1?זכבר

.(ןזליט פגי ?פןדקע

חר פורח נערתי# ןפם

!דיןע5מר*?זי מפר ה

וךחוץ הול ןנחומים

*בהי ?זנית לבךמי י#

:ךכ לי.לש עוד. כי.לי?תי

...י9;ןנון לילותי ו

.אנ״ תיעיח

]}5103[
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כלילות סוף מיץ.

*לילות סוף .קץן אהבתי הרוחות,

הי יעזבו חדשים וזרים

^י • * :־ * י • ־• 1

ומעזהי ככד יעז בם מדדכים לא בטוחות

 : • * ••7: ~-ד ד :

משכילים נלמודים וסרים...

• ו • ־ •5xI • :

כלילות סיף 2ןלץ אהבתי הרוחות

ומרועת עננים נפערים.

• ^ *־די • נ *•

כלילות סוף.קלץ אהבתי ל״ןזבים

כי ידאו גחפךם ,נפרמים

ומשהו בם.יש ממאוץ־ךהבים,

מפרפורירנשות נעלמים.״

י•*:-?::י

כלילות סוף.קיץ אהבתי ח?עבים

לסמ:ת נהרות מועטים.

בלילות סוף.קלץ אהבתי חןד!רות

?ת כבדים נליהם ושהוך׳ים;

?ךטט ןצורות תרעינה צמרות

ושחק מערפל בלי אורים...

כלילות םוף רףן אהבתי הןחרות

וטשק ג?נועי נעוךים...
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. שטעונוביץ.ד

?גילילות סוף רןלץ הלב טרעזזנ

...לסהר עולמותיו הבלים

2 מעבר ללןלץ ^ב,ל^ךחק

! מה־^לים,רגשותי מה־וינלדם

,2בלילות סוףכףן לא אח לי ור

...ים וחללים5^  רק,רק רוחות

. חרע״ח,אנ
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י .דז .טכיוב.

המעזלים והפתגמים שלנו.

ברכושנו הלאומי תופס מקום נרול ה ס של .עשירים אנחנו במשלים ואפשר

להחליט בלי הנזמה ,כי לשום אומה ולשון אין אוצר־משלים עשיר כל־יך ,ביחוד

באיכות ,כאותו שלנו .ועל קניננו זה יש לנו זכות ודאית ,בלי שום טענות

ופקפוקים מצד אחרים :אפילו אויבינו היותר עזים לא יוכלו לערער עליו או להרהר

אתריו .כאן ,במקצוע המשלים ,אין אנחנו פאראזיטים - ,בכל אופן ,הרבה פחות

מהאומות האחרות .ידוע ,שהמשלים בכלל הם אינטרנציונליים ,ברובם הנדול הס

משותפים לכל העמים :יש משלים ששנו את ״כנדיהם• (צורתם ונוםחתם* בלכתם

מנוי אל נוי ,ויש שלא שנ ו אלא את לשונם .ואולם משלי־ישראל ,ביהוד הביבליים

והתלמודיים ,כמעט כולם מקוריים ,נם בצורה נם בתוכן .במקצוע המשלים נתקיימה

בנו במלואה הברכה .והלוית נויים רבים ואתה לא תלווד :אנחנו לא לוינו מנויי־

אירופה כלום ,אבל הם ,העמים הנוצרים ,לוו הרבה ,הרבה מאד ,מאוצר המשלים

והפתנמים של התניך שלנו - ,לוו בלי ידיעת בעלים .ואף אמנם לא היתה הסכמתנו

נהוצה כלל בהלוואות הללו .הרי התנ״ך הדל מהיות ספר החתום לעמי אירופה זה

הרבה מאות שנים :על־ירי תרנומים נוחים ועממיים נעשה ה״כיבל־ לםפר עממי ,ביהוד

בין העמים הפרוטםטנטים .והמליצה היפה ,המהודרה והמחודדה ,אשר בה מלבישים

משלי־המקרא את מוםרם הטוב ,את חבמת־חחיים שלהם ואת האמתיות הפסיחולוניות

שלהם ,פעלה פעולה כבירה על רוחס ונפשם של עמי אירופה ,ביחוד על האשכנזים

והאננלים ,עד כי מהרו להכנים אל אוצר־משליהם הלא׳מי את תמצית זו של

הפילוםופיה העממית ושל החדור העממי של העברים הקדמונים.

המשלים והפתנמים שלנו מתיתסים לארבע תקופות :א) התקופה המקראית,

כלומר מראשית התפתחות התרבות העברית עד החרכ ן הראשון; כ) התקופה התלמודית,

ימי הבית השני ועד חתימת התלמוד; נ> מחתימת התלמוד עד סוף ימי־הביניס;
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ד) ארבע או שלש מאות השנים האח־ונות (וכאן אני מודיע תיכף ,שבתקופה הרביעי!*

*ש לנו דבר ביהוד עם משלי־הז׳רנון).
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י .ה .מכיונ

המשלים של התקופה הראשונה ,של העברים הקדמונים ,נמסרו לנו בתניך.

הספר ״משלי שלמה• ,אף־על־פי ששם המלך החכם מבל אדם נקרא עליו ,הרי הוא

באמת קובץ משלים ופתנמים (נבל מקצעות החיים) ואמרי־מוםר ואמרי־בינה ,שיצר

הרוח העברי והפילוםופיה העממית העברית במשך מאות שנים ,עד תחרבן הראשון.

מלבד ספר המשלים הזה יש לנו בתנVך עוד ספר אחד ,שנם הוא בעיקרו אספת־

משלים :זה ספר קהלת .אמנם ספר זה״ המיוהם נם הוא לשלמה ,נתחבר בודאי בזמן

מאוהד מאד ,שהרי יש בו פתנמים ומאמרים שלא ינידו אותות הספקנות (סקיפט׳ציזם)

זהםיםימיות ,ואפילו האפיקורסות(אפיקוריאיום) והמאטיריאליוה ,שבאו ,כיראה ,מהשפעת

חכמת יון .אבל בצדם של סתנמים באלה ,שהם בודאי רק ילרי־רוחו של המחבר

המאוחר שהתקשה בלדתם ,אנחנו מוצאים בספר המיוחד במינו הזה משלים שלוים

ונעימים ,יפים ונחמדים ,שתכונתם העממית בולטת נם בעד עב־הענן של ה״פילוםופיה•

הרובצת על הספר כלו .המשלים האלה קדמו בודאי הרבה לזמנו של ה&חבר ,הם

מדאי חלק מאוצר־המשלים ה ע ח י ק של העברים הקדמונים ,ולכן אני מוצא לנכון

להיניםם לתקופה הראשונה .פתנמים כמו ״יוםיף דעת יוםיף מכאוב״ ,אפשר שאינם

משלי־עם ,לא העם התמים יצר אותם :הם הניונותיו של הסהבר הנקדן שהנה ברוחו

הקשה .אבל המשלים הלקוחים מחיי־האברים ,כמו ״פורץ נדר ישכנו נחש״ ,או ״שומר

רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור• ,הם בודאי משלי־עם :קצורם ,מעשיותם ,ציורם

הבולט .ונם ההתול הדק ,ההומור הנעים ,הם עדות נאמנה לעמסיותם.

ואולם אוצר־המשליפ של התקופה ההיא לא הצטמצם כשני הספרים האלה

בלבד .בכל ספרי התניך פזורים המון פתנמים ומליצות ,אשר אעפ״י שלא נקרא

עליהם בפירוש שם ״משלי י) ,נכרים הם על נקלה ,עםיי סננונם וצורתם המיוחדת,

שהם םשלי־עם :כלומר ,שהתפרסמו והתפשטו בץ העם והיו שנורים בפי הבריות

בזמן קדום ,והנביא או המשורר ,שבדבריו נמצא אותו הפתנם ואותה המליצה .לא הוא
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יצר אותם ,אלא לקח מן המוכן ,מן המפורסם .אם אהאב מלך ישראל עונה על

איומיו החצופים של בךהדד :״אל יתחלל חונר כמפתחי ,אץ צורךלחחליט שחו א

יצר תוך־כדי־דבור ,מניה וביה ,את הפתנם השנון הזה ,אלא יותר קרוב לשער ,שאחאב

השתמש כאן במשל עברי מפורסם  ,0שאולי נולד דוקא בקרב העם ,בין החיילים

 )1יהוקאל קורא (ייה ,כי) :פה לכס אתם ם ו ש ל י  0אח ה מ ש ל הזה על

אדםת ישראל לאמר :אכות יאכלו בוסר ושני הבנים תקהינה .וירסיה אומר (ליא ,כיח):

ביסים הה 0לא י א ם ו ו עוד :אבות אכלו כוסי ושני בניפ תקהינה — ואינו קורא לו

בסירוש ס ש ל .אנב אעיר ,כי בגוי הבריות שניר המשל הזח בנוסחת ירסיה(אבות אכלו—

ושני בנים—) ולא בנוסחת יהזקאל.

נ) ק צ ת משמע כן פלשו! הבתיב. :ויען פלך ישראל ויאמר :דברו (כלומר :%

אמרו לבךהדד את הפשל המ8ורסס) אל יתהלל חוגי כפ•תח״ .אך אין זה סוברה.
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המשליש וה8תנםי 0שלנו.

שהמלחמה אומנותם .או ,למשל ,פתנמים מעץ ,הזורעים בדמעה ברנה יקצורו• ,קרוב

לודאי שהם היו משלי־עם עוד בטרם נכתבו בםפר(בכלל מלאים מזמורי־תחלים המון

מקראות שחזותם מוכיחה עליהם שהם משלי־עם קדמונים) .ואמנם עתה קשה לברד;

איזו מליצות ביבליות צריכות לההשב למשלים ופתנמים עתיקים ,כלומר ,שעוד

באותה התקופה הקדומה היו לקנין הכלל ,ואיזו מהן צריכות להחשב לקנין הפרט,

ליציר־רוהו של הנביא והמשורר; שהרי סוף־סוף אין לשכוח ,שהעברים הקדמוניכו

בכלל ,והנביאים בפרט ,היו מדברים בציורים בולטים ,ב.משל ומליצה• ,וכנוח עליו

הרות ,היה הנביא מוציא מפיו מליצה ,שיש בה כל הסמנים והסממנים המכשירים אותה

להיות למשל־עם ,ואשר על כן היתה באמת אחרי־כן למשל בפי כל( .ובכלל,

הנה בדורות מאוחרים נהיו רוב פסוקי התניך למשלים ולפתנמים ולציטאטים— ,

אש מפני שמליצתם וצורתם מכשירתם לכך ,או עיי הוצאת המקראות מפשוטם

לתכלית זו; אך על זה אדבר להלן בפרוטרוט).

במשלי התניך מתנלה לנו החדוד העברי בעצם טהרו (בטרם טפלי

עליו את ה ה ת ח כ מ ו ת־ה פ ל פ ו ל י ת הרבנית ואת ה ב ד ח ג ו ת ה ז ׳ ר נו נ י ת).

ונם השם ״משלי בעצמו מכיל כבר בקרבו אח עיקר מושנו של ה,ח ד ו ד .כי ״משל•

פירושו דמיון דבר לדבר .והחרוד הלא הוא בעיקרו המצאת דמיון ושויון

מפתיע בין שני דברים הרחוקים מאד זה מזה ,או ,יותר נכון ,דמיון דבר מפורסם

לדבר שאינו ידוע כל־כך ,ביחוד השואת דבר רוהני לדבר נשמי; כמובן אץ השויון,

אלא מדומה ,כי עיכ הוא מפתיע אותנו ,כי איש לא פלל להשואה כזו ,אבל עיי

ההשואה יובן ויובלט יותר הדבר ועדמה ,ה״נמשל־ .למשל :״פוטר מים ראשית מדוך,

או ״נשיאיפ ורוח ונשם אץ ,איש מתהלל במתת שקרי ,או ״כמים הפנים לפנים כן

לב האדם לאדם•-,כאן נמשלו ,כלומר הושוו שני דברים ,חזיון טבעי מפורסם לחזיון.

מוםדי ,שבהשקפה ראשונה אין כל דמיון ביניהם ,כי על כן מפתיע אותנו השואה
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זו :אך תיכף אנחנו מרנישים את ההן והשכל הטוב שבהשואה זו ,ונפשנו

מדושנת עונג ,אנחנו גחנים הנאה עצומה מן המשל־החדוד הזה.

ואולם לא תמיד לובש המשל צורת השואה בין שני חזיונות .יש שהפתנם

המוםרי או איזו הוראה בהויות העולם נאמר בתניך בהצי־משל :כלומר ,ה״נמשל״׳

חסר בו ,והשומע צריך בעצמו למצוא את ה״מוםר• היוצא ממנו וללמוד סתום מן

המפורש ,גסתר מן הננלה ,או יותר נבון :כלל מן הפרט .כי בחצי־חמשל יש

ציור בולט של חזיון מוחשי פרטי ,וממנ ו יוצא המוסר המפשט

הכללי .לדונמא .אותו המשל המצוין שנזכר למעלה :״שומר רוח לא יזרע ורואה

כעבים לא יקצור• ,הרי הוא בא ללמד ,שלא טוב ה*ת האדם זהיר יתד טדי ופחדן

גפרז; אבל תחת לאמר זאת נהפשטח וכהכללה ,הוא נותן לנו ציור בולט שמטגו־
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תצא תורה כללית בהבמת־ההיים .הדוד ,א׳ יותר נכון :התלוצצות קלה ,התול ,יש

נם בחצאי־משלים כאלה .כםו בציור של ״שומר דותי ,כאילו עיניו משוטטות לכל

עבר ושומר את הרות ,פן יבוא ויםזר את הזרע שהוא רוצה לזרוע; או זה של

,המאה בעבים• :הוא עומד תמיר נטוי־נרון ומביט למעלה לראות את דרך העבים,

שמא הם הולכים וקרובים אל שדהו שרוא אומר לקצור.

או יש שהמשל מדבר ברמז ,״כמליצה חידות• ,כמו במשל האמור :״אבות

אכלו בוםר ושני בנים תקהינה• .תהת לקרוא את הדבר בשמו ולאמר :האבות

הטאו והבנים יםבלו עונותיהם (כמו שאומר המקונן בפירוש :אבותינו חטאו ואינם

ואנחנו עונותיהם סבלנו) ,בוחר לו המשל מליצה־הידה יפה ,שבעיקרה נם היא השואת

חזיון רוחני (ההטא וענשו) לחזיון נשמי (אכילת בוםר וקהות השנים),

אבל יש שהמשל מדבר דוקא בהכללה ובהפשטה ,ואז הוא מפתיע אותנו

בקצורו הנפלא ובאומנות ההנדרה ,הדיפיניציה . .כמה בהירה היא האמת הפסיתולונית

המוכעת בשל ש המלים .שנאה תעורר מדניפ* ,וכמה מהודר הציוד המליצי אשר בו

הובעה האטת הפסיחולונית השניה :״על כל פשעים תכםה אהבה•( .כמשלי הנוים

יאמר בנידון זה ״האהבה היא עורת• .ואולם כל בעל־טעם מחויב להודות ,שהמשל

העברי יפה ממנו הרבה .במשל העברי אין האהבה עורת ,אדרבה ,היא נלדת־עינים,

אלא שב כונה היא מכסה על הפשעים ,כדי שלא תראה אותם .זהו ציור

טליצי מהודר ונם רך ונעים מאד).

המשל הדידאקטי ,המלמד לעשות טוב ולםור מרע ,משתדל להשניא את

המרות הרעות בכל התחבולות :נם באיומים ,נם בלצון ולענ; וכשהוא מתלוצץ

במדה רעה ,אינו נמנע מן ההפרזה ,כדי לתת אותה לצחוק ולשנינה,

ההלצה המשתמשת בציורים נפרוים ,עלולה להתהפך לבדחנות המונית נםה

(כמו שאירע לה״חדוד• הז׳רנוני); ואולם במשל העברי ,נם כשהוא משתמש בנשק

המסוכן של ההפרזה ,הוא נשאר בכל־זאת בנבולות האיפתיטיקה ואינו מתהפך
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לליצנות פרוצה ,בורלסקית .הפרזות כאלה אנו מוצא־ס ביהוד במשלי התניך המכוונים

ננד העצלות וחסכלות, .טמן עצל ידו כצלחת ,נלאה להשיבה אל סיו* (או כמו

שנאמר כמקום אחר:״-נם אל פיה ו לא ישיבנה׳) ,זוהי בודאי הפרזה נדולה ,אבל

ההלצה יפח כל־כך וההומור*) בריא וטוב כל־כך ,עד שחיא נושאת חן אפילו בעיני

 )1נזרה היא םל&ני הבמי ח:וים ,שה״הושוו* זר לווה היהודי — ו״חכםי״ י׳וזראל

בזםננו פודים להם .ואולם אני הושב ,שההלטה וו היא ם[ השקרים המוםבםים ,ובהסשך

םאמרי :ה יתנלה ,שלא םיבעי כחדוד הקבו; אלא א6ילו בהדוד ה זיר גו נ י ייש הומור,

ם*ני שההומור האמתי בא לנו כירושה מאת המבדים הקדםונים.
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הסזולים ווז5ח:םים שלנו.

האיפתיטיקן הקפדן ביותר .הפרזה יותר נרולה יש במשל. :אם תכתוש את האויל

במכתש בתוך הדיפות בעלי ,לא תסור מעליו אולתו*  -ההלצה קרובה כבר

לבדחנות ,אבל נם־ת אין בה וטעמה אינו מקולקל .משלים בהפרזות כאלה״ נראה

שנולדו בקרב העם  -לולא דטםתפינא הייתי אומד נ בקרב ההמון  -ולכן נודף

מהם דית ,עממי׳ יתד מדי.

משלי התניך עוםקים בכל מקצעות החיים ,הרוחניים והנשמיים ,מלמדים

אותנו אמתיות פסיחולו:יות ,ובכלל אלתיות נצחיות ; הם מורים נם הלכה למעשה,

לשםוש המעשי בבית ובשוק :במקצוע זה ,כמובן ,רק בחונ הצר של ההיים

המעשיים המצומצמים והבלתי־מורכבים של העברים הקדמונים .כלומר של חיי

אברים .ביחס זה טתמיה קצת רבוי המשלים על עשירות ועניות ,וביהוד

הפיםימיות שבהם ,שלפעמים היא נראה כריזיננציה ,או נם כהודאה שכך צריך

להיות .ובאמת יש לתמוה איך נולדו אצל אברים פשוטים משלים כאלה :״הון יוםיף

רעים רבים ודל מרעהו יפרד* ,״נם לרעהו ישנא רש ואוהבי עשיר רבים•-וא־ן צריך

לאטד המשלים המאוחרים שבקהלת :״הכםו* יענה את הכלי ,״חכמת המסכן בזויה•,

וכדומה .האמנם היו כבר העברים הקדמונים מכבדים את העשירים ובוזים ונם

שונאים את העניים? ואמנם בשביל המשלים הללו מונים אותנו אומות־העולם,

ובפרט אותו הססנונא האשכנזי זו מבא ר ט ,והוא מרים על נם ביחוד את הפתנם

<משלי יVד ,כ״ד) :״עטרתי חכמים עשרם• .>1אמנם זומבארט רוצח להוכיח מזה

שהעברים הקדמונים היו ברובם סוחרים .אכל זוהי בדותא נמורה; ואם יש עוד

צורך להוכיח בטולו של השקר הזה ,יבואו המשלים בעצמם ויטפחו על פניו :שהרי

במאות המשלים שבמשלי שלמה וקהלת אין אף אחד םעולם המסחר

(תחת אשר מן התקופה התלמודית ,שאז כבר עםקו היהודים  -ביהוד יהודי־בבל -

בםםחר ותנרנות ,נמסרו לנו בתלמוד משלים ״טסחריים•-,אם נם מעטים מאד-כאשר
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נראה להלן) .המשל היחידי כמקצוע זה. :רע רע יאמר הקונה ואוזל לו אז

יתהלל ,,לא יוכל להעיד על .תנרנותם• של העברים הקדמונים ,לא רק מפני שהוא

?ד אחד ,אלא מפני שהוא עולה יפה נם לנכי א כרים :םוף־סוף יש קצת

מקח־וממכר נם בין כורמים ויונבים ,ו ד ו ק א בכפר אפשר למצוא קונים המצטיינים

בערמומיות קטנונית זו ,המתוארה בהומור יםח כל־כך במשל חנזכר .0

■) סו6ו של ח6סוק. :אולח כסילים אולת* ,מעיד אמנם ,ל6י דעתי ,שכולו משוב׳•

הוא (וזה אינו הפשוק המשובש היחידי בסשלי שלמה) .אך לאידך ניםא ,הלא יש עוד משל

כזה ,אם גם םאוחר (קהלח ,זי ,י״א). :םוכה חכמה עם נחלה*...

*) נם המשלים על .פלוים ולוים׳ והאזהרות המרובות כל6י ,הערכית׳ ,אינם פעידים

<לל על תנונות.
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י .ח .טביוכ.

ואולם הקידה זו  -על ״תנרנותם• של העניים הקדמונים  -אימה עתה:

מעניני .והנני עווב את התקופה המקראית ועובד אל התקופה השנית ,התלמודית( .על

השמוש במשלי התניך בדורות המאוחרים ועד היום הזה ,ידובר להלן בפרטיות).

התקופה השנית מקיפה את ימי הבית השני ועד התימת התלמוד ,היינו לערך

אלף שנים .המשלים והםתנמים של התקופה הארוכה הזאת מפוזרים ומפורדים בים

התלמוד ובאפיקי הים הנדול הזה :המדרשים .קובצים מיוחדים של משלים ופתנמים

מימי הבית השני (כאותם שמימי בית ראשק> לא הניעו לידינו .מרמזים שונים

שבתלמוד נראה אמנם ,כי היו ספרים כאלה ,ובפירוש נזכרו ממין זה םפרי בךלענה

ובךתנלה; אבל לצערנו אבדו עוד בזמן קדום ,ואינם .אמנם יש בידינו ספר המשלים

של נךסירא ,שמחברו חי כמאתים שנה לפני החרבן השני .אבל הספר נמסר לנו,

בידוע ,לא במקורו העברי אלא בתרנום יוני; ואף־על־פי שלפני מאה שנה בערך

תורנש שוב לעברית ,תרנום מן התרנום ,הנה ידוע הוא שבמשלים העיקר הוא

מקוריות הלשון :משל שהורק מכלי אל כלי פנה דוו ,פנה הודו ,פרחה

נשמתו .אמנם בשנים האחרונות גלה החכם ר׳ שלמה שכטר ,כץ כתבי היד שבנניזה

הקאירית ,קוכץ משלי בךסירא בלשון עברית ,שלפי דעתו ולפי דעת חכמים אחרים,

הוא המקור העברי של הספר .אבל יש חכמים וחוקרים המטילים ספק במקוריות

של כתכ־יד זה :יש אומרים ,שהוא אינו אלא תרנום מיונית או מסורית; ועדיין לא

באו לידי החלטה .אך באמת אין זה נונע הרבה לנידן דידן; סוף־סוף ה ה ל ק

היותר נדול של משלי בךסירא חזותם מוכיחה שאינם כלל וכלל משלי־עם,

אלא ילדי־רוחו של המחבר ,ועל־סי רוב :ולדות שיצאו לאויר העולם בקושי נדול,

ועל־כן רובם אינם בני־קימא ,לא נקלטו באוצר־המשלים של האומה הישראלית

(מלבד מה שלא הספיקו להתאזרח בקרב העם ,מפני שנוף הספר העברי אבד בזמן

קדום) .רק חלק קטן של משלי בךסירא טבועים בחותמה של החכמה
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העממית ,והם אמנם מובאים כולם בתלמוד במקומות שונים ,מיעוטם בשם בךי

סירא ,ועל־פי רוב בלי הוכרת שמו ,ויש נם כלשון ״המשל אומר ,,ולפעמים נם

בסימן ״שנאמר• או ,דכתיב״ ,כאילו היה זה פסוק בתניך (שמזה אמנם נראה,

שבדורות ההם היו המשלים הא מתי ים שלבךסירא מפורסמים מאד ושנורים

כפי הבריות  -ביחוד בפי החכמים) .ומאותם המשלים המשובהים שלו ,שנמסרו לנו

בתלמוד ,עוד היים וקימים אצלנו הרבה עד היום הזה ,ואנחנו משתמשים בהם בדבוי

יבספרות .כמו :״אין אורה מכנים אורה• (שבתלמוד-ביב צ״ה-:הובא בשם בךסירא

בנוםה כזה :״-וקל מסובין אורח מכנים אורחי); ״כמופלא ממך אל תדרוש ,,וכר;:

,נלה סודך לאחד מאלף־; .כל עוף למינו ישכון ובךאדם לדומה לוי? ״אם תעזבנה*

•ום ,יוטים תעזבך ,ועוד כאלה.
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המשלים והפתנמים שלנו.

ואולם המקור הראשי והעיקרי למשלי־העם מאותה התקופה הארוכה ,הוא,

כאמור ,התלמוד ,אלפי המשלים והפתנמים שבתלמוד ובמדרשים מסתרים

*מפורדים במקומות שונים בתוך דברי הלכה ודברי אנדה .אבל יש בתלמוד קוכץ

מיוחד ,מםכת שלמה המכילה ר ק משלים ופתנמים ,זו מסכת אבות .אמנם במסכת

הנפלאה הזאת נקרא על כל דבור ומאמר שמו של איזה הכם ,כל משל וםתנם

מתיחס לאיזה תנא - ,ומזה מוכת לכאורה ,שהמשלים הללו אינם משלי־עם ,׳אלא

הניונות וחקרי־לבם של חכמים ידועים ,קנין רותם הפרטי של הסופרים והתנאים

.הנקובים שם בשמות ,מימי שמעון הצדיק עד האחרונ־ם שבתנאים :ר׳ יהודה הנשיא

זבניו ונם נכדיו .אבל באמת ,אין קריאת השמות של חכמים ידועים על משלים

ופתנמים מוכיחה כלום .הלא באותה מסכת אבות אנו מוצאים משל מפורסם ממשלי־

שלמה מיוחס לאתד התנאים הנדולים :שמואל הקטן אומר ״כנפול אויבך אל

תשמח״ ,ונר .וכדי לישב את הפליאה הזאת ,הרינו מחויבים לאמר ,שהבונה היא ,כי

אותו התנא היה מחבב ביהוד את המשל הזה ,והוא היה מרנלא בפומיה .ואם־כן

הרי יש לנו רשות להחליט ,כי מה שאירע לשמואל הקטן הוא סימן ל&כות״ ,כלומר

להרבה מאמרים שבמסכת אבות .ולא על־פי עד אהד נקים דבר; כי מקרהו של

שמואל הקטן איננו מקרה בודד :יש עוד משלים .המיוחסים כפרקי אבות לתנאים

ידועים ,והם לקוחים לא ממשלי שלמה ,אבל ממשלי בךשירא כאשד כבר העיר

החכם המנוח רייםמאן באחד ממאמריו .ומלבד זה ,הנה באותה המסכת מתיחס לפעמים

מאמר אהד לתכמים שונים .)1כל־זהנותן מקום לםפקן להרהר אחרי ״אבהותם׳

של החכמים על רוב המאמרים שנקרא שמם עליהם .מה שנקרא שמו של איזה

תנא.על משל במסכת אבות ,אינו מוכית איפוא כלל שאותו התנא הוא באמת

אביו ,יוצרו ומחוללו של המשל ,אלא שהוא היה נושא אותו תמיד על שפתיו ,והיה

מפנה אליו .את לב תלמידיו בהמרצת יתרה ,מפני שמצא בו רעיון חשוב כיותר.
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ולכן רשאים אנחנו נם להחליט ,שכמה וכמה ממשלי ״אבות״ הם משלי־עם

עתיקים ,שנתיחסו אחרי־ כן לחכמים ידועים מפני הטעמים האמורים ,ואולי נם מפני

שאותם החכמים שמו אותם לקו ולמשקולת בחייהם.

לפי דעתנו ,כל אותם המשלים בפרקי־אבות שאין בהם עיוניות יתרה והפשטה

מרובה או נם מוםריות קשה ווועמה - ,כל אותם המשלים הקלים ,הפשוטים ,הנוחים

בצורתם הנעימה ובהלצתם הדקה ,ושיש בחס תכלית מעשית לשמוש בחיי יום־יום- ,

אותם חמשלים ראויים לההשב למשלי־עם ,אעסיי ששמו של ר׳ אליעזר או ר

׳

*) ה!אפר .אל חפרו 6פן הצבור• שתיחם כפרק כ׳ להלל ,ובפרי! י׳—גיר׳ *דוק

( .ושוף כל סוף הוא לקוח מכן־םירא׳) .והטאמר ,הוה פקכל את כל אדם כסבר פנים יפות׳

םיוחס בפרק א׳ דוקא ל ?! ט א י הקפדן ,וכפרק ג׳—לר• י ש פ ע א ל הנוח לבריות,
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י .ח .טביוב.

יהושע או ר׳ עקיבא נקרא עליהם .כמו :״אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש ב;1

,אם אין אני לי ,מי ליי; ,מרבה נכםים מרבה דאנה*; ״אמור מעפ ועשה

הרבה•; ״אם אין קמה אין תורה•; ואולי נם :״אהב את המלאכה ושנא את הרבנות״״

ועוד ועוד.

אך כאן צריך אני להזכיר דבר מתמיה שנמצא בירושלמי(סנהדרין סיד ,סוף

הלכה ח :),מתל א אמרא :הוה ראש לשועלים ולא זנב לאריות-ממש ההפך

מהאמור באבות! ומזה יוכל בעל־דין קשה להוציא לכאורה מסקנה ,שהמשלים

ב״אבות• הם רק מ ש ^י ח כ מ י ם ,ולעומתם היו בקרב העם משלים משלהם,

משלי־עם ,שהורו לפעמים ההפך .אך באמת אין מקשין על משלים ,ובכל

הלשונות יש משלים הסותרים זה את זה; ודי להזכיר את שני הפסוקים התכופים

שבמשלי־שלמה :אל תען כםיל כאולתו ענה כםיל כאולתו — .ובנונע

להמשל ״הוה ראש לשועלים  -־ ,הנה נש על •וליום קיםר מספרים שהוא היה אומר ג

״מוטב שאהיה הראשון בכפר ,משאהיה השני ברומא ,.ועדיץ קשה להכריע ,מי היא

רודף־כבוד ובעל־נאוה יותר :אם זה שרוצה להיות ־אש לשועלים ,או זה הבוחר

להיות זנב לאריות...

אך האמת נתנה להאמר ,כי בץ מאות המשלים המצוינים שבפרקי אבות,

יש רק מעטים מאד המכועים בחותמה של העממיות האמתית; רובם ריח תורה ,ריח

בית המדרש ,נודף מהם - ,אלא שבכל־זאת נהיו אחרי־כן ,ברבות הימים ,נם הפתנמיפ

העמוקים והעיוניים למשל בפי כל .בדקתי ומצאתי יותר מחמשים משלים ופתנמים

מפרקי־אבות ,שבמעט כל מי שאיננו בור נמוד משתמש בהם עד חיום הזה בחיים.

המעשיים י) .כמו :״אל תדין אח חברך עד שתניע למקומו•; ״אל חפרוש מן חצבור•

.לא הבישן למד ,ולא הקפדן מלמד״• ״הלם קצי והמלאכה מרובה• ,ועוד חרבה

מם אותם הנזכרים למעלה) .ונם מעט המשלים ד א ר מ י י ם שב״אבות״ ,כמו :״לפום
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צערא אנרא• ,וביחוד פתנמו המפורסם של הלל :״על דאטפת אטסוך (שבו משתמשים

אמנם ביחוד בדרךהלצח ,ובפרט הסוחרים ייל הקונקורנטים שלהם שנכשלו בעםקיהם).

ואולם המשלים ה,ע מ מי ים ח א מת י ם בלי שום פקפוק ,הם אותם

המפוזרים במרחבי התלמוד והמדרשים ,ושנמסרו לנו בלשון הארמית ,או ,כנכון

יותר :בדיאליקט הארמי ,שבו דברו המוני היהודים כל ימי בית שני,

ועוד הרבה מאות שנים אהו״־כן( .החכמים השתדלו לדבר עברית ,לא רק בכית־

 )1להתשי1וטו,תס של מיעלי #אבות• בקרב המם הועיל הרבה המגהנ של אמירת

ה*רקים״ בשבתות ההודף .אבל אלמלא היה להםשל־ם ״יתום עצםם /לא הועילה לחפ

*זכות׳אכות• וו.
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המש?׳ים והפתגמים ׳בלנו.

המדרש ונם בדרשם לפני העש י) ,אלא נם בשיהות־חולץ שלהם) ,המשלים הארמיים

שבתלמוד מובאים רובם בלשון .היינו דאמרי אינשי ,,או ״מתלא אטרא״ ,או ״משל

הדיוט אומר• (כלומר ,המשל של המון העם)  -ובאלה הרי אין שום ספק

בעםסיותם .אבל נם אותם המשלים הארמיים שלא נאמר עליהם ״אמרי אינשי׳

וכדומה ,ואפילו אותם שהובאו בתלמוד כפירוש בשמו של איזה חכם ,של איזה

אמורא ,צריכים להחשב למשלי־עם ,מטון שיש בהם הסימנים המובהקים שבמשלים

אמתיים * הקיצור ,החריפות ,והציור הבולט .הנה דונמא אחת :במםכת בבא מציעא(צ״ז).

יםופר מעשה כזה :איש אחד שאל מחבר ו חתול ,לבלות את העכברים שבביתו.

והנה קרה מקרה משונה :העכברים התנפלו על החתול ויהמוהו .בעל החתול תבע

את השואל לדין לפני רב אשי ,והאמורא נבוך ולא ידע איך לפסוק הלכה (אם זה

״אונםי ,אז היב השואל; ואם זה נחשב כ״מתה מחמת מלאכה• ,הוא פטור) .״אמר

לו רב מרדכי :הכי אמר אבימי מהנרוניא פשסיה דרבא :״נברא דנשי קטלוהו

לא דינא ולא דיינאו׳ והנה אף־על־סי שהפתנם המחודד  -״נברא דנשי קטלוהו-״

נמסר כאן איש מפי איש בשם רבא ,ככל זאת אין כל ספק ,שזה היה

משל עממי ,אלא שהאמורא רבא השתמש בו בהומור יפה להורות על־סיו הלכה

בשאלות משפטיות סבוכות ממין זה .והבונה שם בתלמוד הוא ,לסי רעתי ,כך :רב

מרדכי מסר לרב אשי ,כי בענינים כאלה היה רבא מתנהנ לפי המשל העממי הזה,

שבאמת הוא עולה להם יםה מאד .והוא הדין בהרבה מימרות ,שהאמוראים משתמשים

בהם באופן מחודד בשעת מלחמתה של תורח ,אבל חזותם מוכיחה שהם משלי־עם .0

וכן יש שהאמורא מקשה ממשל עממי על הלכה או על דברי חברו .למשל בבבא־

מציעא (מ :):מתקיף לה רב פפא :זבן וזבץ תנרא איקרא? 1ונם כאן ,כמובן,

לא יצר האמורא את המימרא היפה חזאת על רנל אחת ,אלא שהשתמש במשל

מפורםם לצורך הקושיא (ואמנם כאן אומררש״י בפירוש :״משל ה ו אי) .וכן בכמה
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מקומות בתלמוד בבלי (ונם במקום אחד בירושלמי ,חנינה ,פי׳א ה•א) מתפלא המקשן:

י) כמסכת פסחים (פ״ב ).משופר בנידון זה פסשה יפת .האםורא רב יהווה ודש

בצבור (בקהלה בבלית!) לפני הפסח כהלכות אפית המצות ,ויאמר (בעברית) כי צריך

ללוש את המצות במי■ שלנו ;מן הפעל •לין* ,).אז הביאי אליו אנשי המקופ אד.

כדיהפ ויבקשו ממנו לחת להמ םן המים שלו (כי המ הבינו את המלה ,״׳■לנוי כמלת הגוף);

ואז כידר להם את •זנורם.

נ) אגב אעיד ,כי םן המשל הניל ״גברא דנשי קטלוהו —״ בראה ,שהיהוויפ ,עוד

דורות הרבה אחרי החורבן השני ,ולמרות הדתיות הנפרזה והמוסריות הזועמת השדכאה

ותפכטלת את ההומר מפני הרוה ,היו נותנים בכל ואת ערך גדול מאד לגכוות.אנשיפ ,ורנש

הגאון של הגבר היה ער והי כקרבם .״גברא דנשי קטלוהו—י האין זה הד הקריאה

ר,הירואית.הנאותנית של אכימלך בן יווכעל :שלו!• תרבך ומותתני ,פן יאמרו לי א ש ח

הרגתהו!
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י .ח .טביוב.

יציבא בארעא וניורא בשמי שמיא! וכמובן ,נם זה משל מסורפם ,אף־על־סי

שבשום מקום לא הובא בלשון ״אמרי אינשי׳ וכדומה.

אמנם לא המיד נוכל לעמוד על אופיו של מאמר הריף שנזרק מסי איזה

אמורא ולברר ,אם משל מפורסם הוא ,או חדוד יפה שיצר בשעת התפלםלותו או

בשיחת חולין שלו (ושמפני יסיו היה אחר־כך למשל) ,שהרי האמוראים היו הריסים

ומחודדים די הצורך ליצור פתנמים שיתקבלו אחר־כך באומה כמשלים .לכן לא

נוכל להחליט דבר אלא באותם המאמרים שיש בהם סמנים מובהקים של משלים

עממיים .לסונ זה אני חושב ,למשל ,את הפתנם החריף והמעליב שקראה האשה

החכמה והנאיונה ילתא (אשת רב נחמן ובת הריש־נלותא) על עולא בקצסה עליו:

ממהדורי מילי ומסמרטוטי קלמי .זהו בודאי משל המוני ,שבכל־ואת יש בו הסימן

העיקרי של המשל העברי העתיק :השואה מפתיעה של שני דברים ,שאין ביניהם

לכאורה שום דמיון ,ואין ספק ,כ ,משל זה לא נברא כהבל פיה של ילתא ביךרנע

דוקא לכבודו של ״עולא נחוהא• (שהיה הולך ושב מארץ־ישראל לבבל ומהכא להתם,

ועל־כן מכוון אליו הפתנם יפה) - ,אלא שהיא השתמשה כאן במשל השנור בפי

הבריות  -וביחוד ,כנראה ,כפי הנשים (יש במשל זה איזה ״טעם נשים׳  -אם

אפשר לאמר כך .הדמיון ״מסמרטוטי קלמי׳ נאה ביחוד ל״כעלת הבית״; ונם אי־

הרצת כלפי ה״מהדורי׳ ,מונח יותר בטבעה של האשה.0

כדברי על המשלים שבתלמוד ,וביחוד על המשלים הארמיים שבו ,אני מתכוון•

אל התלמוד הבבלי ואל הדיאליקט הארמי שלו ,כלומר של ♦הודי בבל ,הקרוב

מאד לעברית .ואף אמנם כל המשלים והפתנמים והדבורים ,השנורים בפי הבריות עד

היום הזה ,לקוחים מן התלמוד הבבלי ,ומן הירושלמי לא לקחנו כמעט כלום .מדוע י

פשוט ,מפני שבדליכא שאני ,מפני שבירושלמי אין כמעט שום משלים ,והמעטים

שיש בו נמצאים נם בכבלי .אמנם במדרשים ,וביחוד בבראשית רבה ,שנקרא בצדק
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״,אנדת ארץ ישראל״ ,יש משלים ופתנמים בעברית וארמית ,אבל נם־כן במספר לא

נרול .ואולם מזה לא מוכח כלל ,שיהודי ארץ־ישראל לא היו עשירים במשלים.

אדרבא ,דוקא התלמוד הבבלי מביא הרבה משלים מצוינים ,שהוא מיחס בפיהש לבני

אריךישראל .כנון המשל המוםדי המהודר .מלח ממון חסר• (או , -חסדי) מעיד

עליו הבבלי(כתובות ם״ו 0בשם רבן יוחנן כן זכאי ,שמקורו מירושלים (לא כדין מתלין

טתלא בירושלים ?=הלא כן מושלים משל בירושלים?) .זהו אפוא משל עוד מימי

•הבית השני ,והיה שנור ביחוד בפי ״יקירי ירושלים• .וכן נודע לנו מהבבלי ,כי

״כםערבא• (בארץ ישראל) כשאיש לוקח אשה היו חבריו שואלים אותו, :מצא•

<״מ צ א אשה מצא טובי) או .מוצא• (״ומוצא אני מר ממות את האשה?),

:בחדוד זה ,שהוא ״למדני׳ יצת ,השתמשו ,כנראה ,ביחוד ,תלמידי־חכמים; אכל
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הסשלימ והםתנסים ׳■לני.

ו

לא מן הנמנע הוא שברכות הימים היה לפתנם עממי ,כמו שבאמת הוא עתה שנור

־בפי הבריות.

אך לא זו בלבד ,אלא שהתלמוד הבבלי מעיד להדיא ,שבימי האמוראים היו

לבני ארץ־ישראל ולבני בבל משלים שונים על ענץ אהד :כלומר״ יהודי בבל היו

אומרים על ענץ אהד משל זה ,ובני ארץ־ישראל היו ממשלים על אותו הענק עצםו

משל אהד; והמשל של הבבלים לא התאזרח באדץ־ישראל ,והמשל הארצישראלי

לא התאזרח בבבל .כי כך לשון הנמרא (מכות י־א :).הכא (כלומר בבבל) אמרינן:

טוביח חטא וזינוד מיננד$ ,זם (כלומר בארץ־ישראל> אמרי :שכם

׳נםיב ומבנאי נזיר .שני המשלים נאמרים ,כשאיש נקי סובל יסורים בשביל

אהד .שניהם הם מסונ ״המשלים ההיםטוריים• ,כלומר שנוםדו על מעשים שהיו.

המשל הבבלי מקורו בעובדה וו :איש אחד ,ז י נו ד שמו ,בא אל רב םשא והעיד

לפניו ,שאיזה טוביה עכר עבירה .ויצו רב םפא להלקות את־זינח־ (מםני שעבר

יעל <^או ,לא יקום עד אחד באישי) .אז קרא זינוד בתמהון :טוביה חטא וזינוד

מיננד (לוקה)! ומאז היתה הקריאה הטראני־קומית הזאת למשל עד היום הזה.

והמשל הארצישראלי מיוםד נם הוא על מעשה שהיה  -אבל לא על מעשה מזמן

מאוחר ובבני־אדם שאינם מפורםמים כלל ,אלא מעשה מספורי התורה ,מספור שבש

כךחמור ,בפרשת .ותצא דינה׳ .על המשל ההיםטורי וההומורי הנחמד הוה בא ביאור

׳יפה במדרש בראשץ* רבה ,ועל־פיהו נוכל לצייר לנו את הדבר באופן לזה :שכם

•זתמור אביו $ל .פקידיו עומןןים בשער העיר ,ומאתים ומשדלים בדברים את בל הבא

העירה להמול .והאז<)צכר לא מן הכפר ,ואנשי שכם מושכים אותו להמול .האכר,

מבנאי (סתם אכר נכרי נקרא בתלמוד מבנאי ,זה שם המוני כללי ,כמו ,איוואך

ברוםית) הוא סרבן באותה שעה ,מתעקש ואינו רוצה .אז מבאר לו שכם ,כיד
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הדברנות הטובה עליו ,שהוא מתחתן במשפחה נדולה ,במשפהת יעקב ,והתחתנות זו

תביא תועלת עצומה למדינה ,ורק תנאי קטן דורשים טי יעקב ,ואם כן צריך להביא

את הקרבן הקטן בשביל הנאה מרובה כזו .האבר ,מבנאי דנן ,הוא ערל טפש ,ומוחו

המטומטם אינו קולט כלל את הפוליטיקה העמוקה של שכם .הוא מבין מתוך כל

תאום הארוך של שכם רק דבר אחד :ששכם לוקח אשה ,והוא ,האכר ,מחויב

להמול בשביל כך .והנה הוא מתנרד מאחורי אזנו וממלל:שכם נסיב ומבנאי

-נזיר (שכם *ישא אשה ,וטכנאי נמול)!

הננו רואיט ,אפוא ,כי ליהודי ארץ־ישראל היו משלים מיוחדים ,שהבבליים

ילא השתמשו בהם (אףיעל־סי שהמשל ״שכם נפיכ •-הוא בודאי ימה ומהודד הרבה

יותר מ.טוביה הטא ,•-ונם  -אם אפשר לומר כך  -לאומי־היםטורי יותר) .אך ,כמובן,

קשה עכשיו לדעת ,אם מספר המשלים המץהדים הללו היה רב או מעט .ובכל

581

י .ת* .ביוב.

•י יו:־-—.. . , — .:, 83— ——. ,י 1י־:־-־ ...ייי,י;י י;כ?.־ ,.״י^,״^׳״,י: ,י 1:־־ ?:י י יי־—׳־-י

אופן יש לנו להצטער על שלא נמסרו לנו  -והבל על דאבדץ! ואולם בדרךכלל׳

נוכל להחליט ,שרוב המשלים הארמיים הל משותפים ליהודי שתי הארצות; והא

ראיה ,שהרי המשלים הארמיים המועטים ,שהובאו כתלמוד הירושלמי ובמדרשים,

נמצאים בלי שום שנוי נם בתלמוד הבבלי.

מלבד המשלים הארמיים ,שהם אמנם עיקרם ורובם של משלי התלמוד,

יש בתלמוד ובמדרשים נם מספר נדול של משלים ופתנמים עבריים (הוץ מאותם

שבפ־קי־אבוה) ,שהם פנינים יקרות באוצר־משלינו ,לא רק מפאת תכנם המצוין תמיד,

אלא נם מפאת צורתם ,שלפעמים חיא יכולה להתחרות בחנה רפיה נם עם משלי

חתניך .אך בטרם אשים פני אל המשלים שבתלמוד ,הנני להעיר ,כי כמדרשים

נוביחוד במדרש רבה ,שהוא מאוחר בזמנו מאד) נמצאים משלים אחדים בלשון

עברית ,ואותם המשלים בעצמם מובאים בתלמוד (או במדרשים קדומים) רק בארמית.

ואולם כל בעל טעם וכל בעל חוש לשוני יכיר ויודה תיכף ,שהנוםח הארמי הוא

מעיקר ,הוא המקור ,בלשון זו יצר העם את המשל ,והנוםח העברי אינו אלא חרנום.

ויען כי משלים בכלל לא ;תנו להתרנם ,ואפילו מארמית לעברית הקרובות מאד זו

לזו ,כי על־ידי התרנום תשש כהו ונם ליהו של המשל - ,לכן אין נם במשלים

המתורנמים שבמדרש רוח הייפ (ולכן שנור בפי הבריות ,עד היום ,הנוםח הארמי

ולא תרנומו העברי) .הנה ,לדונמא ,המטל הארמי המפורסם ״זרוק הומר;:

לאוייא אעיקריה נפיל• נמצא נ״כמדבר־רבה• בעברית; ״זרוק מטה לאדר,

לעיקרו נופלי .הרי תרנום נאמן ,ובכל זה הוא כנוף בלי נשמה לעומת המקור הארמי

(אנב . :מטה• א־נו מוםר לנו כלל את ה״חוטרא• הארמי* .וכן הוא נם במשל מפורסם

אחר* ״בירא דשתית מיניה מיא ,לא תשדי ביה קלאי .משלזה

הובא במדרש בעברית :בור ששתית ממנו מים ,אל תזרוק בו אבך .כאן אפיטר להכיר
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•את אי־מקוריוהו של הנוםח העברי על־ידי השניאה של המתרנם .בנוםח הארמי,

המקור /נאמרנ -לא השדי ביה קלא .״קלא* פירושו נוש־עפר ,חומר ,טיט־

חוצות - ,כלומד ,דבר המעכיר וטדליח את המים .וכזה מובן המשל יפה :אל תשלך

אל אותו הבור רפש וטיט להעכיר את המים ששתית מהם .אבל המתרנם העביי

לא מצא בעברית מלה אחת המוםרת בדיוק את ה״קלא״ ,ולכן לא דק ויכתוב

במקומה .אבך .ובזה סר טעמו ונמר ריהו של המשל ,שהרי אבן אינה סעכירה את

המים בכור ,ומה איכפת להם להמים ,אם משליכים לתוכם אבן ?  .-בעל התרנומים

חללו הוא ,כאמור ,ביהוד ,בעל ה״כמדבר־רבה׳ .המדרש הזה נתחבר בזמן מאוהד מאד,

כי כבר נזכרו בו ״עשר ספירות״ ,ונם יש בו ציטאטים מפיוטיו של הקליד; וכנראה

ישב מחברו לא באוץ־ישראל ולא בכבל ,אלא במדינה אירופית (אפשר באיטליה),

ויהודי המדינה הזאת לא ידעו את הלשון הארמית ,ולכן השתדל לתרנם בשבילם-
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לעברית נם את הסמלים הארמיים .ואולי עשה זאת לא משום אי־ידיעתם של יהודי

מדינתו ,אלא מתוך קנאה יתרה ללשון העברית ,קנאות של טוריםט נלהב ,ווה

בודאי חוםר־טעם .ואמנם על בעל המדרש עוד אפשר ללמד זכות :שהרי בימיו

עוד לא נתפשטו כל־כך המשלים הארמיים בקרב הקהל ,ויהודי ארצו אולי לא שמעו

אותם מעולם - ,ולכן חשב שלא יקלקל את טעמם ,אם ימסרם להם בפעם

הראשונה בעברית .אבל בדורנו ,אחרי שכבד עברו כאלפים שנה על המשלים

הארמיים ,אחרי שהם שנורים בפי כל וכבר נבלעו ממש בדמנו (ובפרש שהארמית

שלהם קרובה מאד לעברית ומובנה על נקלה)-,אם בדורנו יש סופרים המשתדלים

לתרנם אותם המשלים ל״עברית צחה• ,ולמשל במקום ,בתר עניא אזלא עניותא׳ הם

כותבים דוקא ״אחרי העני הולכת העניות•  -הרי א ,:רשאים לחשוד נם אותי

בעניות  -אבל לא המרית,

המשלים והפתנמים העבריים ,המפוזרים ומפורדים בכל רחבי התלמוד־

והמדרשים ,רובם ,בלי ספק ,נוצרו בבית־הסדרש ,על־ידי חכמי ארץ־ישראל וחכמי

בבל ,על־ידי התנאים והאמוראים .אכל יש בהם חלק נדול ,שאנחנו רשאים לחשים

ליצירות עממיות ,כי תכנם מעיד עליהם שנוצרו בשוק החיים על־ידי העם בעצמו-

במובן ,בזמן קדום ,כשהלשון הארמית לא נרשה עוד כלה את העברית מ; הבית

ומן השוק .ולמשל בפתנם המצוין ״פרצה קוראה לננב• מרניש אני רית־השדה ,דיון

הכפר ,ובמוח אני שאבותיו היו אכרים ולא תנאים או אמוראים (ובתחלח היתה

בונתו כפשוטו ,ואחר־כך הכניםו בו החכמים נם בונות אחרות ,והשתמשו בו לענינים

שונים .כמו שקרה אמנם לכל המשלים) .ולא זו בלבד ,אלא שאני רואה במשל

זה עממיות הרבה יותר מאשר במשלים הדומים לו שבלשונות הנויים .כידוע,

הרעיון של המשל הזה נמצא נם במשליהם של אומות־העולם :המשל האשכנזי׳

אומר בנידון זה ,נעלענענהייט מאכט דיעבע״ ,וכן אומר הצרפתי ,ועוד .אבל דוקא
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במשל הלועזי יש הפשטה :״נעלענענהייט־ ,שעת־הכושר ,הזדמנות  -זהו ענץ

מפשט ,״העם• במובנו המצומצם אינו מדבר בלשון כזו ,ובשום אופן לא יאמר

״נעלענענהייט מאכט •-ולכן אין המשל הלועזי עושה רושם של משל עממי

אמתי .אבל ״פרצה קוראה לעבי ,זהו דוקא עממי; כאן יש הנשמה ,טבעיות,

ציור בולט ,נאטורליסטי ממש .הפרצה קוראה לננב :בוא וננוב ,הנה פתח

םחוח!  -ומשלים עברים מצוינים בטבעיותם כאלה יש הרבה מאד בתלמוד ,ולכן

נוטה אני ליהס אותם דוקא אל העם ולא אל מוריו ומאשריו.

נם אותם הפתנםים העבריים ,שבתלמוד נקרא עליהם בפירוש שמו של איזה

זזכם״ ׳ש אשר חזותם ותכנם מעיד עליהם שמקרב העם יצאו ,אלא שהחכסימ

השתמשו בהם בדבורם לענין הנאות לחס .לםונ זה אני חושב את תשובתו שי*
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י .ח* .ביו.:

ד׳ עקיבא לר׳ שמעון בן יוחאי ,שבקש ממנו ?ילמדו תורה ,ועל־זה ענהו ר׳ עקיבא :

״יותר ממה שהענל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק׳ (פסחים קייב ).כמדומני ,שאפילו

עזר בשתי עיניו יראה את העממיות (את ה״כפריות ),שבפתנם זה; זהו בודאי ״משל

הדיוט׳ עתיק ,ור׳ עקיבא השתמש בו יפה לענינו .ואולם המאמר ״אם בקשת ־להנק

דתלה באילן נדולי׳ ,שנמנה שם כנמרא בין הדברים שלמד ר׳ עקיבא לר :שמעון

.גן יוחאי ,נראה שזוהי איזו מליצה אלינורית של ר׳ עקיבא בעצמו  -שהרי משל

עממי לא היה צריך ללמדו .אך בכלל היה ר ׳ עקיבא אוהב לתבל את דבריו

.במליצות פיוטיות או מחודדות ,כאשר נראה נם ממעשה נאה שנמסרה לנו במשנה

זבכרייתא (בבא כמא ציא .).מעשה באחד שפרע ראש אשה בשוק ,וחיכו ר׳ עקיבא

לשלם לה ארבע מאות זוז (דמי בשתה) .אמר לו (האיש) :רבי תן לי זמן ,ונתן

לו .שמ*־ה (כשהיא] עומדת על פתח הצרה ,ושבר את הכד !שלה] בפניה ,ובו

כאיםר שמן(שמן ששויו איםר ,מטבע קטנה) .נלתה ראשה והיתה מטפחת ומנהת

ידה על ראשה .העמיד עליה עדים ובא לפני ר׳ עקיבא! אמר לו :רבי ,לזו אני

נותן ארבע מאות זוז? (הר• אין לה בושת ,אחרי שהיא מכזה את עצמה כל־כך

בשביל דב־ מועט) .אמר לו ר׳ עקיבא :״צללת במים אדירים והעלית הרם בידך*!)1

אדם רשאי לחבול בעצמו ,ואחרים שחבלו בו הייבים ,וכוי .המליצה צללת במים

אדירים וכו׳ היא מהודרה ומחודדה מאד( ,היא רומזת לח״צוללים• היורדים לנבכי

הים לבקש מרנליות וכדומה) ,ועולה יפה לאותו האיש שטרח טרחה נדולה כזו

לשוא .מליצה זו היתה ברבות הימים לפתנם שנור ,אך ,כנראה ,היא קנינו הפרטי

של ר׳ עקיבא ולא יצירה עממית.

ר׳ עקיבא ענה בפתנם יפה ,בהנינו על כבודה של אשה׳ פ ש ו ט ה .ורכ

ו

ד׳ אליעזר ענה נם כן בפתנם החף כדי להעליב אשה חכמה. .אץ חכמה
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לאשה אלא בפלך! אמר ר׳ אליעזר לאשה חכמה (כן מעיד עליה התלמוד,

יומא פיו ,ונם בירושלמי סוטה ,ם״נ ה* 0ששאלה אותו איזו שאלה כמעשה

הענל .בודאי אין בתשובה זו .נלנטיות• יתרה כלפי כבוד ה״מין היפה״ ,ואולם

כל החושב ,שר׳ אליעזר הוא הוא שיצר באותה שעה את הפתנם המעליב הזה,

אינו אלא טועה .זה היה בוראי משל מפורסם בץ היהודים משכבר הימים (ובאמת

ייש דונמתו כהרבה אומות ולשונות  -מה שיכול לחיות קצת תנהומין לאחיותינו,

שהרי ,צרת רבים חצי נחמה•) - ,ור׳ אליעזר ,שבכלל היה אדם קשה ,קסדן

נדול ולא־נוח־לבריות ,השתמש במשל זה ,כדי להראות אי־רצונו להאשח העוםקת

בדברי תורה.

 )1פליזה י6ח וו הובאה שם רק בברייתא ,ובש׳שנח איננח.
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בכלל אני רואה לחובה להתיש ולחזור ולחדניש ,שאין לנו להשניה כלל מה

שהתלמוד קורא שם חכם על פהנם מקןלי .עם ישראל היה תמיד עם םקח ,סקח

כשתי הוראותיו :בר־דעת ונלוי־עינים; הוא הסתכל בבינה יתרה בעולם הנדול וב״עולם

הקטך(כלומר :האדם) .לכן עלבון נרול הוא לאבותינו הקדמונים אם נחשוב ,שכמעט

כל סשליהם וםחנמיהם המחוכמים הס מרי הניונם של חכמיהם הנרולים ,של בני־

עליה ,של יחידי־םנולה שבהם ,והעם בכללו לא השתתף כלל ביצירתם .טשלי־מוםר

ס ם ש ט י ם יתד מדי ומשלי־חכמה עמוקים יתר מדי .אלה הם כודאי סדי

מהקריהם של נדולי האומה; וא&ילו אם לא נקרא על משלים כאלה שמו של איזה

חכם ,חדי על־פי טבעם הם מחויבים להיות יצירי בית־המדרש .אבל משלים שיש

בהם כללים של פקחות לשכוש בהיים ה מעשיים ,או נם אם יש בהם הערה

יפה על מנהני העולם וטבע הבריות - ,אלה הם בודאי מסקנות הסתכלותו של

ח עם בכללו ,בין אם נמסר ו לנו בלשון ארמית או בעברית ,ומה שנקרא עליהם

שמו של איזה חכם לא איכפת לנו כללי).

ולא זו בלבד ,אלא אפילו כשהחכם דורש איזה מקרא ,ומתוך הדרשה,

בתור מסקנה ,יוצא איזה פתנם משלי  -נם אז אין לנו לחשוב ,שאותו הפועם

נולד באמת מאותה דרשה .לא ,נהפוך הוא :אותו הפתנם היה משל מפורסם קודם

לכן ,ואחרי־כן בא הדרשן ו ה ם מ י ך את המשל על פסוק בתנ׳ך ,בדרך דרוש מחודד

פחות או יותר (כמו שיאמר בתלמוד :״קרא אםמכתא ־בעלמא•) .הנה ,למשל ,על

אותו הפתנם .אין חכמה לאשה אלא בפלך מביא שם ר׳ אליעזר תיכף ראיה מן

הכתוב ,דכתיב :וכל אשה חכמת לכ בידיה ט ו וי .דרשה זו היא הלצה יפה ,כשהיא

לעצמה; אבל ,כמובן ,לא היה הדרש אביו של המשל ,אלא להפך :המשל עורר

את הדרשן למצוא לו אםמכתא הלצית זו .או כשהתלמוד (מנילה יב 0אומר על

הכתוב ״ויאמר מ מ ו כ ן(*-ממוכן הוא האחרון בשבעת שרי פרם ומדי ,ובכל זה
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ענה ר א ש ו נ ה ,- 0הדיוט קופץ בראש* (ובמדרש אםתר :מכאן שההדיוט וכו׳)-

ברור הדבר ,שהפתנם היפה והאמתי הזה היה משל מפורסם מאז ,והחכם התלמודי

השתמש בו כאן לדרוש יפה את הכתוב.

י) ככלל אייאפשר לסמוך על התלמוד כל עיקר בנוגע להתיתםות המאמרים א<^

אומרם .הנה ,לפשל ,המאמר הידוע .אבר קט! יש כאוס * מובא כתלמוד ככלי

(סוכה ניב :ונם סנהדרין יו ).בשפ ר• יוהנן חארגישראלי — ובתלםוד י י ו ש ל פ י

(כתובות ,פיה ,היה) הוא םובא דוקא בשם רב נתםן בו׳ יעקב ה כ ב ל י! הסתירה המשונ*

זזזאת מעידה רק *נם בכבל גם בארץ־ישראל לא ידעו עוד את מולדתו ואת יולדו *ל המאמר

(*היה מפורסם ב * ת י הארצות); וכטוכן ,לא ר׳ יוהו! ולא רב נהסן חפ אבותיו—ואפשר

מכבלי לא נולד כבית״חפדרש ,אלא כסביבה אחרת לגמרי.
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או כלום אסשר הדבר ,שלהמשל הנפלא ״נבנם יין יצא סוד* זכינו רק בשל

נימטריא מקרית ? בתלמוד (ערובין ס״ה .ונם סנהדרין ליח ).מובא משל זה בשם ר׳

חייא ,ובצורת דרשה נימטריאית :״יין ניתן בשבעים אותיות וםוד ניתן בשבעים

אותיות (כלומר :״יין• בניםטריא שבעים .וכן .סודי) ,נכנם יין יצא סוד״ .בהשקפה

ראשונה נראה לכאורה כאילו אין המשל הזה אלא המצאתו הפרטית של ר׳ חייא,

שעלתה לו במסקנה של נימטריא .אך לפי דעתי טעות נדולה היא לחשוב כך?

המשל הזה נוצר בודאי בקרב העם ,על־ידי הסתכלות במנהני הבריות ,ולא על־ידי

התחכמות של צירוסי־אותיות  -אלא שאהר־כך בא איזה דרשן (ר׳ חייא או אחר>

ומצא סמוכין למשל העממי בחשבונות של בנימטריא; ו כמובן ,רק מקרה הוא ש״יץ׳

ו״טור׳ שוים בחשבונם .ואנב אעיר ,כי נם המשל העברי הזה עולה בעממיותו ויפיו

יי׳ י יוי ,.$על חבריו הלועזים .המשל הלאטיני אומר בענין זה ״1*58ד6ע 0ת 17מ= .1ביץ

[יש! אמת; פתנם זה אינו עושה רושם של מימרא עממית ,אלא של ,.מאמר החכם•,

צורתו פילוםוסית־עיונית ויבשה קצת -למרות היסוד הלח שעליו נוםד (ובאמת

לקחו חרומאיפ את הפתנם הזה מן היונים .והוא נמצא כבר אצל אפלטון) .תחת

אשר הפתנם העברי־התלמודי הי ובולט :היין נכנם והסוד יוצא-זוהי עממיות אמתית

וזהו יופי אמתי י).

או כלום יעלה על הדעת ,שבעד הפתנם הנעלה ,שאין ערוך ליסי־צורתו

ולעומק־רעיונו. :אוי לי סיוצרי ואוי לי מיצרי ,,אנו חיבים להודות

לאיזה ירד יתרה,שבאמת אינת סיותרת כלל? הפתנם הנפלא הזה הובא בתלמוד

<כרכות סיא .ונם עירוכין י־ח ).בצורת דרשה של ר׳ שמעון בן פזי(מ״רבנן דאנדתא•

ולא מן המפורסמים ביותר); למח נאמד ״וייצר ה׳ אל הים את האדם• בשני יורץ ?

(תהת אשר ״ויצר-כל חית השדה ונו׳• נכתב ביוד אחת) :אוי לי מיוצרי ואוי לי

מיצרי׳ .הדרשה היא קצת קאלאמבורית (כי ,כנראה ,הוא דורש .וייצר• בשתי מלים
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,וי יצר!י) וקשה להאמין ,שהקאלאמבור הביא את הדורש לידי רעיון עמוק כזה

שבפתנמו .אבל הדעת נותנת ,שהפתנם נברא קורם להדרשה (כמובן אין סתנם זה

יציר העם ,אלא סדי מחשבותיו של הכם נדול) ,והדרשן טרח ומצא לו אםמכתא

בדרשתו המשונה קצת.

י) כידוע יש בענין וזז נם משל רינוני :״וואס ביי א ניכטלזרנעם אויסין לוננ ,איו

ביי א שבורין אוי&׳ן צוננ .,אכל המשל ה,יהודי* הזה חוא באשת משל אשכנזי *תיק,

וכל .יהדותו• מצומצמת רק בטלה העברית •שנור* .זאמנם כמעמ בל המשלים הזירניניי/0

שאינה עומקים כפירוש כעניני היהודים ,הס או לקוחים מאשבנזית ,פלה בטלה ,או מתורנמיפ

חולנית ורוסית—ועל זה עוד אדבר לחלן.
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חטש^ים ווזפתגשים שלינו.

אף יש שהתלמוד מופר לנו מאמר של חכם בתור דישה מן הכתוב ,ובמקום

אחר נקרא אותו המאמר בפירוש בשם ,משל• .לדונמא במסכת שנת (י 0״-םבאן

אמר רבן שמעון בן נמליאל הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו• .ובמדרש במדבר

רבה :״משל הדיוט אומר :נתת פת לתינוק ,הודיע לאמו• .אם כן אין הפתנם

־הפדנוני הזה מסקנת דרשתו של רבן שמעון בן נמליאל ,אלא שהוא מצא לו

סמוכים בדברי תורה .ובזה יובן נם מה שבמדרש מובא המשל המפורסם ״אזנים

לכותל• בשם ר• לוי; ורשיי בפירושו למסכת ברכות (ח >:כותב -.ד א ם ר י א י נ ש י

אזנים לכותל״ .הנקדנים תפשו את רש״י בשביל כך :הא כיצד? היאך הוא קורא

״אמרי אינשי׳ למאמרו של ר׳ לף? אבל באמת צדק רשיי :הפתנם ״אזנים לכותל•/

שישנו במשלי רוב העמים העתיקים והחדשים ,ואשר מסתמא ידע אותו רשיי גפ מן

הלשון הצרפתית ,בודאי לא נברא על־ידי ר׳ לוי ,אלא היה מפורסם באומתנו הרבה

קודם לו( .בכלל מיחס התלמוד .וביחוד המדרש ,המון משלים ופתנמים מחוכמים

לדי לוי ולר׳ יצהק ,שניהם מן האמוראים הקדמונים שבארץ־ישראל ושניהם מראשי

״רבנן דאנדתא״ ,כלומר שרוב עםקם היה באנדה ולא בהלכה; ויק כי משלים ואמרי

בינה ומוםר שייכים לחלק האנדה ,לכן זוקף אותם התלמוד על חשבונם של אותם

בעלי־אנדה).

ואף זאת ,כי חכמי התלמוד מבקשים אםמכתות מן המקרא למשלים ,שהם

בעצמם מסמנים אותם בלשון ״אמרי אינשי׳ .די להזכיר ביחס זה את השיחה הנאה

שבין רבא ורבה בר מארי (בבא קמא צ־ב 0״מנא הא מילתא דאמרי אינשי:,...

כלומר ,רבא שואל מאותו רבה בר מארי ,שהיה כנראה דרשן חריף ובקי ,להביא

לו ראיות מן המקרא על המשלים ״דאמרי אינשי׳  -כלומר ,על הרעיון ועל האמת

שבאותם המשלים  -שהי־י .ליכא מידא דלא רמיזא באורייתא /ולכן נם למשלים

העממיים המפורסמים צריך למצוא ראיה או רמז בדברי תורה .והדרשן רבה בר מארי
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8וצא תיכף אםמכתא מחודדת על כל משל שרבא מציע לפניו .אין זה מעניני לדבר

כאן על ׳הדרשות המחודדות שבתלמוד (והשיחה היפח הניל שייכת לסונ

זה) ,אך לא אוכל להסנע מהביא רונמא אחת ממחרוזת המרנליות שבאותה

שיהה* ״מנא הא מילתא דאמרי אינשי :שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפץ

(ועיניו משוטטות הנה והנה)? אמר לו ״דכתיב :והיטיב ה׳ לאדוני וזכרת את

אסחךי; בדבור זה נומרת אביניל את נאומה הארוך אל דוד; עד כאן דברה

בהכנעה דברי פיום והתנצלות ,ותהלות ותשבחות לדוד - ,ואחרי ככלות הכל היא

זורקת לו רמז דק ,במבט־ערמה מן הצד :והיטיב ה׳ לאדוני וזכרת את אמתך...

איזה פקח הוא הדרשן הבבלי הזה ,ואיזה ״סודות• ורמזים מגלה ה ו א בדברי המקרא,

ואיך הוא עושה חולין את כתבי־הקודש! מאמנם בהפשטת הקדושה מעל

191

י .ח .טכיוב.

םסורי המקרא ,ואפילו מעל םסורי התורה ,עולה עליו איש־שיהתו ר ב א .על המשל

ההמוני ,.שתין תבלי משייה לבכי דקל חבריה שמע ולא אבל״ (ששים מחלות באות

על שניו של השומע קול חברו שאובל והוא אינו אוכל) ,מביא הדרשן הנ־ל ראיה

*ל־פי דרכו ,אך רבא בעצמו מוצא אםמכתא יותר חריפה :אנא אמינא לה מהבא:

,ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו-ויקח את רבקה ותהי לו לאשה• ,וכתיב בתריה:

.דוםף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה•(.נתקנא ביצהק״ ,כך אומר רש־י בפירושו).

במבט־חול כוה הביט האמורא הנדול רבא על ספור התורה בנונע לאברהם אבעו! -

אך נחזור לעצם עניננו.

המשלים התלמודיים נבדלים ממשלי התניך לא רק בלשונם וםננונם .המשלים

שנמש־ו לנו בתלמוד ובמדרשים הם בודאי עסמיים יו ת ד מאותם שבתניך ,ונס

מעשיים יותר .משלי התניך מלמדים אותנו אמתיות נצחיות על־ידי כללים

מקריים ,כללים מקיפים ,ומשלי התלמוד מוםרים לנו נם־כ ן אמתיות

נצחיות ,אבל הם נכנםים יותר בפרטים של חזיונות החיים .בכלל הסתעפו והתרחבו

מקצעות החיים בימי בית שני ובתקופה התלמודית  -וממילא נתעשר אוצר־הםשלים

ונתרהב ״חונ פעולתם• .כמעט אין לך מקצוע בהיים המעשיים שלא תמצא עליו

איזה משל עממי בתלמוד .אפילו אותו מין המשלים הנקראים באשכנזית .בויערך

רענעלך :כלומר ,כללים קצרים לשמוש בעבודת האדמה ,נאמרים בסננון משלי -

נם הם מצאו מקום בתלמוד (ואולם אץ הם שנורים עוד בפינו ,מפני שאין להם מקום

בחיינו הנלותיים) .הבדל בין המשלים של שתי התקופות אנו מוצאים נם ביחוםם אל

מחזות הטבע ואל בעלי־החיים .משלי התניך לוקחים להם נם כן את ציוריהם

ודמיונוחיהם מהיי הטבע ומטבעש של בעלי־חיים  -אבל רק מחונ מצומצם של

בעלי־תיים מועטים ומבלי הכנם בפרטים ,ותחת אשר במשלי התלמוד אתה מוצא

הסתכלות יפה בטבעם של הרבה מיני בעלי־חיים :״כלבא בלא מתייה (כלב שלא
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בכפרו) שבע שנין לא נבח•; ״לא עכברא ננב אלא הורא ננב •/״לא מדבשך ולא

מעוקצך!׳ ״שפיל ואזיל בר־אחא( •-ע׳ למעלה); .יותר משהענל רוצה לינוק* וכר,

ועוד הרבה מאד .באלה ודומיהם יש השואה מחודדת אל ענינים מוםריים ,אלא

ש״הנמשל• חסר(כמשלים בלי נמשל שבתניך ,שעליהם דברתי למעלה); אבל יש

ש בלי תכלית מוםרית ,כמו :״חמרא אפילו כתקופת תמוז קרירא ליה ,,או ״ננרי

דחמרא שעורי׳ (רנלי החמור הן השעורים שהוא אוכל) ,ועוד.

נם בחריפותם נבדלים המשלים של שתי התקופות .החדוד שבמשלי התניךי

הוא ״אןנילי׳ יותר ,אבל איננו הריף ושנון כזה של משלי התלמוד .מן הדונמאות

שהבאנו למעלה ככר אפשר להרניש את תריםותם המיוחדת של המשלים העממיים

מן התקופה השניה .והנני להביא עוד דונמאות אחדות :אלקסטא נקטן ריזזא לידיי

291

המשליפ והפתנםיס שלוו.

:־־

אתי׳(הדוכם אחז בידו ובמנע זה נקלט ריח השררה לידו); טשל זה הוא לענ שנון

מאד! -וכן נם ה״שנינות• :״אפתיא בלנינא ,קיש קיש קריא״; ״חסדיה לננבא ,נפשיה

לשלמנא נקיט׳ ועוד ,ועוד .אבל נם בהלצה ובדיחה (בהומור אמתי) הם מצטיינים.

יותר ממשלי החניך .טה מבדחת היא ההלצה שנמשל המפורסם ״קדרה דבי שותפי

לא קרירא ולא חמימא• או :״ננבא אפום מחתרתא יחמנא קרי׳); או :״ערבך ערבא

צריך״ ,)3ועוד הרבה מאד .יש נם משלים הנראים כ״המוניים• ,על־ידי ה!פ רז ת ם,״

אבל נם הם אינם ״כדחניים /אלא חריפים ביותר .כמו ,לדונמא ,שני המשלים

״המקומיים• (כלומר ,המכוונים אל אנשים של מקום ידוע) :״פומבדיתאה לויך ,שני

אושפיזך (אם לוה אותך אחד מאנשי פומבדיתא ,שגה את האכםניא שלך  -לבל

ידע מקום משכנך; כי הפומבדיתאים היו מפורסמים לננבים); ״נרשאה נשקך ,מני:

ככיך (אם נשק אותך אחד מאנשי נרש ,ספור את שניך!  -כי הנרשאים חשודים

על ננכה .שני המשלים נמצאים במסכת חולין קביו ,.והאחרון מצוין ביהוד בחריפותו).

אצל אומות־העולם יש הרבה משלים ,שלקחו להם את ציוריהם והשואותיהם

מן הםולהן הדתי ,ממנהני דתם .במשלי התניך אין משלים מטין זה; כי.

המשלים המעטים שבמשלי־שלמה המכוונים נ נד הקרבנות ,אינם נכנםים לםונ,

זה ,שהדי אין הם באים ללמד על ענין אחר ,אלא ללמד על עצמם באו ורק לשם

השפלת ערך הקרבנות ולהנדלת ערך ,המעשים הטובים• עליהם .משלים מעין.עשה

צדקה ומשפט נבחר לה׳ מזבחי ,הם לקח טוב ,אבל אין בהם יותר טטה שכתוב

בהם .רק בתלמוד ובמדרש׳ם נמצאים דבורים משליים אחדים שיש בהם דמ.יוגות,

טטנהני הדת ,כמו, :טובל ושרץ בידוי; ״מה לכהן בבית הקברות?•; ״כהן המסייע

בבית־הנרנות• (כדי לקבל תרומה .זוהי שנינה יפה מאח .מן הדבורים האחדים הללו

אץ לדעת אם היה העם בכללו משתמש בציורים דתיים לצרכי משליו .ואולט
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יש משל אהד מסונ זה ,מצוין מאד ,שהתלמוד מופר אותו בפירוש כמשל עממי-,

וממנו אנו רואים שבקרב העם התהלכו משלים ממין זה עוד בז ט ן ש ב ית-

ה מ קד ש היה קים .בתלטוד (ירושלמי פסחים ,סרק ו׳ הייב; ושם בבבלי הדברים.

י) המשל׳ הנחמד הזה הובא ב״עין יעקב׳ ככוף מסכת בוכות; ובנסיות עולבי איננו.

אבל בגמרות של הקדבונים לא היה הסר; ואני מצאתי את המשל נפ בפירוש הרדיק

לוכויה (י׳א ,ר.׳) כשם ר זיל.

נ) פתנמ יפה זה נמצא בתלמוד כשני מקומות (סוכה כ״ו״נםין כ*ח .):והנה כ״מירה

הנבוכיס״ (חלק א׳ •רק ע׳ד) נאמר, :וכזה יאםר כאמת המשל המפורסם אצל הערכיים:

ערבך ערבא צריך׳ .האמנם אשתםיטתיה מחרפב״ם שוה משל תלמודי ? ואם כן איך הביאו

בלשון התלמוד? או אולי בונת הרככיפ ,שמשל זה מפורסם נם כין הערביים? אני מבקש

פאת כל םי שיש לו .פורה נבוכים• כמקורו הערבי(כהוצאת םוננ) לברר את הדבר ולחודיעניו

ואוינו כבל לגי,
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י .ח .טביוב.

מנומנמים) בעי רב מר׳ חייא שאלה בהלכות מושאה ו ט ה ר ה״ ור׳ חייא ענהו,

שהוא יכול ללמוד את חהלכה מן המשל העממי (״מהא דמתלון׳) ״פסדא כזיתא

והלילא מתבד אגרייא•!) (התיכת הקרבךפסח ,שמניעה לכל אהד ממנוייו

קטנה כזית ,אבל קול קריאת ההלל עליו משבר את הננות  -מליצה סעץ .ותבקע

הארץ לקולם-י) .ה נמשל• של משל וה מובן על נקלה, .רעש־ נדול בשביל דבר

קטן .ההומור הנהמד שבמשל זה מעיד עליו  -עוד יותר מעדותו של ר׳ הייא -

שהוא עממי אמתי; וממנו נוכל נם אנחנו ללמוד  -לא הלכה בעניני טומאה

וטהרה  -אבל את יחוםו של ״העם• אל מנהני־הדת היותר חשובים ,ובזמן שבית־

המקדש היה קיים! ...אך זה איננו עתה מעניני .ואולם כדאי לשים לב אל ״ההיםטוריה•

של המשל המצוין  ,הזה :איזה הדרך הניע אלינו .אלמלא מצא ר׳ חייא בהניונו

המשונה ,שיש ללמוד ממשל זה הלכה בדיני טומאה וטהרה ,לא היינו זוכים לראות

את המרנלית היפה הזאת שבאוצר־משלינו העתיק .וכך היא אמנם ״ההיםטוריה• של

רוב המשלים שנמסרו לנו מן התקופה ההיא :ברובם עלינו להודות לאיזה ״מקרה

מוצלח־ ,מעין הניל ,על מציאותם בתלמוד .ומי יודע כמה מאות משלים

עממיים לא הניעו אלינו ,רק מסני שלא היה באפשר להוציא מהם שום

״הלכה• ,או מפני שבמקרה לא השתמשו בחס בבית־המדרש! (אנב אעיר ,כי המשל

הניל ,שמוצאו מימי בית־שני ,היה שנור בפי העם דורות רבים אחרי החרבן  -שהרי

ר׳ חייא ורב היו כמאה וחמשים שנה אחד> החרק .ואולם בזמן סדורו של התלמוד

הבבלי ,כנראה שלא היה שנור כל־כך בפי הבריות  -כי על־כן נופח המשל בבבלי

מנומנם .או אולי בכלל לא התאזרה המשל בבבל).

משלים בחרוזים אין בתניך ובתלמוד ,פשוט מפני ש״החרוז• היא המצאה

מאוחרת ,לםי הערך ,דורות אחדים אחרי חתימת התלמוד (ומטעם זה אין חרוזים נם

במשלי היונים והרומאים העתיקים! תחת אשר במשלי הלשונות החדשות ונם במשלי
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הז׳רנון משמש החרת תבלין עיקרי - ,ויש שהחרוז מחסה על ריקניותו או עלייתו

של המשל :כלומר ,יש שהמשל נתסשט באומה ונתחבב על הקהל לא משום

ערכ ו חפנימי ,אלא בשביל חרחו המצלצל יפה ,)...אבל נם השמוש ב״לשון גוםל

על לשוך (הרניל נם במשלי היונים והרומאים ,ואין צריך לומר בלשונות החדשות)

איגו מצוי בלל במשלי התניך -אף־על־פי שהנביאים לא נמנעולהשתמש,

לפעמים ,בשעשועי־מלים כאלה (ויקו למשפט והנה משפח ,לצדקה והנה צעקה״,

וביחוד אצל מיכה הפורשתי ,כפרשה הראשונה של ספרו) .ובין אלפי המשלים

י) םעין מ״ל וח י׳■ נס בז׳דנון :״ווענינ לאיןשק און פיעל זמירות״ — הלאקשין

{טין תנשיל לפעורת ליל *כת) טועמים וחוטירות פרוכות ,ועיין להלן.
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הטיצליס והםתגטים שלנו.

והםהנמים שבתלמוד ובמדרשים ,יודע אנכי רק שנים שניכר בהם שסוש זה

בכיוון .האחד הוא אותו הפתנם הנעלה שכבר נזכר למעלה :אוי לי מיוצר,

ואוי לי מיצרי״ .והשני הוא המשל המפורסם ,המגלה לנו את טבעו של האדם

בהנדרה מפליאה בקצורה. :בשלשה דברים אדם נכר :בכיסו בכוסו ובכעסו׳.

לסכם ולכלול בשלש מלים שלש מסקנות של תורת־חנפש ,שלש אמתיות םפיהו־

לוניות ,זוהי בודאי אמנות נדולה; ועוד יותר תפליא אותנו אמנות זו ׳כששלש המלים

דומות זו לזו בצלצולן - ,ובכל זה אין ב״לשון נופל על לשוך שבפתנם זה (ונש

בפתנם הראשון) שום דחק ושום קושי ושום מלאכותית! אדרבה ,הכל כל־כך

טבעי ,כל־כך ״מחויב המציאותי ,עד שאין אנו מרנישים ,שיש כאן ״שעשועי־

מליםי׳ בבונה; נדמה לנו .שאי־אפשר כלל לתת הנדרה קצרה ומדויקת כל־כך

במלים אחרות .שני המשלים הנוברים מעידים ,שחכמינו( ,בי ,כמובן ,רק הם ,ולא

״העם• ,יצרו אותם) ידעו להשתמש ב״חדודי מלים• בהידור מצוין - ,איל,

כנראה ,נזהרו אבותינו הקדמונים מן הקלקלה הכרוכה במיני חדורים כאלה (כי

הנטיה לשעשועי־מלים מביאה לידי.קלמבוריות פרוצה ולבדחנות המונית) ,לכן לא

נתנו להם מקום במשליהם י) .ובאמת ,נם במשלים העבריים שנוצרו בדורות שאהרי

חתימת התלמוד ,כמעט שאין בהם לשון נופל על לשון (ואמנם נם בהרוזים לא

השתמשו במשליהם העבריים; אף־על־פי שהנוים שבקרבם ישבו השתמשו במשלים

נחרזים ביד רחבה)*).

ככל האומות והלשונות יש משרים ריקים ,טריוויאלים ונם נסים .בתנ־ך ובתלמוד

אינך מוצא משלים כאלה .אחד החופרים במקצוע המשלים בדק ומצא׳ שכמייט

 )1אחרי כתבי זאת נזברתי ,שבריש םםכת בנא בתרא איתא.כדאשרי אינשי, :ארבעה

לצלא ארבעה ל *ללא״ .ניבר ,שיש כאן איזה ,שעשוע׳פלים המוני .אך למרות הפירושים

הרבים שנאמרו ע יו ,איננו יוועיפ סח ,הוא פח.
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*)הערת העורך כפרט זיז לא דק ,כפרוטה ,הסושר הנכבד ,בעל המאמר.

גמ הטשל החרחי ונפ הקלטבורי היה ידו* לקדטווינו ,ועל שתי הדונטאות שהביא כא; בעל

הטאמר יש להוסיף עוד ,כנון הפתגם הנחטד כפסה׳ט קייד עיא :״דאניל א ל י ת א ■שי

בעל י תא ,וראכיל קקולי אקיקלי דטתא שביבי ,פירוש :האוכל א ל י ה [בלומר,

םשטניס וםעדנים] מתחבא [ס•ני נושיו] ב ע ל י ח ,וחאוכל ירקות שוכב [לבטח נלוי

לעין כלן על אשפות העיר• ,וכן הפתנם השני טעניני שטירת הנוף הבא שט :״אכול

^צל ושב !3ל״ .כשני פתנםים אלה יש גט טן החרוז ונט פן הקלפכור .ידוע כטו כן

הפתגם השנון ,שקרא רב אדא בר אהבה על קריעת כיבלתת של כוזית אחר ,ששטה פתו ן:

#פתון פ תו ן — ד׳ מאות ז׳זי שויא•—פתנם שיש בו קלשבור משולש :רפו לשפ

חכותית הניזיקת ,רמו לסספר ״םאתים• ן,טאתןי בארםית) ,ששתי פעםים .ם א ת ן עולת

ד׳ טאות ,ורטן לטדת ,ה ט ת י נ ו ת• (עיין בטקוטו ברבות כ׳ .).וכן ב״א״ב דבן.שיראי,

מפר מאוחר כזטן .,אכל כולל פתגמים עתיקים — רובם טוכאיפ בתלמוד — נפפאיס בטח

משלים חרוזיים ,כנון. :לחכיםא ברםיזא ולשטיא בברטיזא״. ,דהבא לקטזנאה ועו׳ימא

להלקאה• ועוד.
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י .ח■ .ביוב.

לכל העמים יש משלי־לענ על בעלי־מומים; ואולם כמשלי החניך

והתלמוד אץ נםות־הרוח בזו ,אין בהם אף משל אחד המתלוצץ במומים נופניים,

ווהי  -לפי דברי החוקר הניל  -עדות נאמנה על נפשם היםה ותרבותם הנעלה של

היהודים בשתי התקופות ההן .ואני מוםיף ,שנם במשלים העבריים שלאחרי חתימת

התלמוד ,ואפילו במשלים הזירנוניים ,״שאינם יראים מפני כלי ,אין הלצות נסות עי^

בעלי־מומים י).

משלי החניך והתלמוד עולים לאלפים .זכאן מתעוררת השאלה :האמנם

כולם ממקור ישראל הם? וםפק זה יש לו על מה לםמוך :שהרי ,כאשר אמרתי

מראש ,המשלים בדרך כלל אינטמציונליים הם ,רובם משותפים לכל העמים-,ואם-

כן ממש מעשה־נפים הוא ,אם משלי אבותינו הקדמונים יהיז יוצאים מן הכלל הזה;

ובנפים קשה להאמין.

והנה בנונע למשלי התניך ,אי־אפשר כלל לברר את הדבר .כי עמי שם

הקדמונים (שרק אותם ,כמובן ,אפשר היה לעשות שותפים להעברים הקדמונים

ביצירת המשלים) לא הניחו אחריהם שום דונמאות טמשליהם ,ואין אנו יודעים ,אם

יצירותיהם כמקצוע זה היו דומות למשלי החניך ,אם לא .על־פי הדונמאות מיצירותיהם

במקצוע השירה והמליצה ,ביהוד של בני אשור וכבל (שנתנלו בדורנו על-

ידי החוסרים־החוקרים) ,נראה שבמקציע זה היו העברים הקדמונים ,משכמם ומעלה

נ־והים• מכל בני־שם .ולכן קשה לשער ,שמשלי האשורים והבבליים ט ה מ ש ל י ם

הלא נם־כן חלק מן המליצה) .היו יכולים להתחרות עם משלי התנ׳ך ביופי

ובחריפות (הרעיון של הרבה ממשלי חתניך הרי הוא משותף לכל העמים-

לא רק לבני שם  ; -אבל במשלים העיקר הוא ב ט ו י ו של הרעיון ו ה ת ל ב ש ו ת ו

כבל י־ מ לוח); וממילא .אין מקום לחשוד את העברים הקדטונים בשאילת־

משלים משכניהם הקרובים והרחוקים :אין דרכו של עשיר ללוות מן העני.
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וכנונע למשלי התלמוד  -הנה בימי בית שני עמדו היהודים ביחופים קרובים

עם העמים ה״קלאסיים• :כראשונה ,במשך מאות שנים ,עם היונים ,ואחרי־כן

נם עם הרומאים .ובכן צריך ,לכאורה ,לשער ,כי במשלי היהודים מן התקופה

ההיא יהיו נכיים לטדי עקבות ההשפעה של שני הנויים הנדולים האלה ,וביחוד

 )1יהודי-אשכנז חיו קוראים לרנלים עקומותו בהלצת• :קדטא׳ואויא-פיס* .אכל זח

אינו מום גדול ,וההלצה אינה נסה .ואולם זובר אני ,שבילדותי שפעתי מפי נשים זקנות

את הצי8אט הםוזודד ,כל פוס רע /בלוטי :כל כעל-שום הוא אדם רע .כיחוד היו קוראות

אח הפסוק הזה על בעלי־חטומרת ועל אלפים .באפור ,שפעתי ואת רק טסי נשים—אבל הן

קשה להאטין שהציפאט המחודד הזה הוא #ייוד אשהי .ואולפ דעה וו ,מבעלי פופים

הם אנשים רעים כטבעם ,היא מקובלת אי״ל ־ההטון כאוטות אחדות — וכיהוד אצל

הגשים הה&וניות,
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חמשליס והפתנפים שלנו.

השפעת חכמת יון .הלא הדיאליקט הארםי של יהודי ארץ־ישראל מנם לשון

הםשנה ),מלא מלים יוניות עד אין מספר ,ונם מלים לאטיניות-,ואם לקחו היהודים

מהם מלים ,מדוע לא יקחו מהם נם משלים ופתנמים? ובכל זה לא נמצא במשלי

מ;למוד אלא דמיונות מועטים ,דמיונות רחוקים ,עם משלי היונים והרומאים .זה

נראה כדבר פלא; אבל ב״סלא• זה נוכל להאמין ,יען כי הוא מתבאר בדרך הטבע.

מלים היו היהודים מוכרחים לקחת מאת היונים (ובמקצת נם מן הרומאים),

יחד עם הכלים החדשים ועם המושנים החדשים שהכניםו בני־יפת לאהלי־

שם - ,אבל למשליהם לא נזקקו ,יען ״כי רבים אשר אתנו מאשר אתם• .היהודים

הקדמונים לא עםקו בחקרי הפילוםופיה ובחקרי הטבע  -כי הקירות כאלה לא היו

לפי רוחה של אמונת ה י ח ו ד  -לכן התעםקו ביתר שקידה וביתר עמקות בפילוםופיה

העממית ,בחכמת החיים .ובהקרי טבע האדם שכלם החריף ,שדרש תפקירו ,בקש

ומצא ספוקו ביצירת משלים ופתנמים מהוכמים .רוח ישראל ,ה״נניום• של האומה,

שלא יכול לצאת לפעולות כבירות בעולם המחשבות (בתוקף הדת שהזירה אוחו מן

הפילוםופיה ומחקרי הטבע) ,הוכרח להתפורר ,להתפוצץ לרסיםים ,בעבודת־חמחשבה

הזעירה של המשלים והפתנמים .ומתוךכך היו היהודים הקדמונים האמנים היותר

נרולים במקצוע זה (שהשקיעו בו את כל כהות־נפשפ); ולכן נדול אוצר־משליהם

נם בכמות ונם באיכות; ולכן לא היה להם כל צורך לקחת משל אחרים.

הנני עובר עתה אל התקופה השלישית ,המקיפה נם היא פרק־זמן של

אלף שנים לערך ,מחתיכת התלמוד עד סוף ימי־הבינים.

במשך התקופה הזאת תתפזרו חיהודים בין כל אומות העולם .הם לא דברו

עוד עברית או ארמית ,אלא בלשון ארץ־מנוריהם; אבל השפה העברית נשארה

שפתם הרוחנית ,שפתם הספרותית .היא היתה לא רק המליץ בינם וביי אלהים

(לשון התפלה) ,אלא נם המליץ בין הנוף ובין הנשמה  -היא היתה• לשון נשמתם.
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המקרא והתלמוד נלמדו בשקידה עצומה ,והמשלים העבריים והארטיים נהיו יותר׳ ויוחד

לקנין הכלל .והיהודים לא הסתפקו עוד באותם םסוקי־המקרא ובאותם מאנזרי התלמוד

שהם משלים נמורים ״מיום הולדם• ; בחריפותם ובבקיאותם הפכו הרבה מקראות והרבה

דבורים תלמודיים ,שאין בהם שום משל ומליצה ,לפתנמים מחוכמים ,לציטאטים

מחודדים .בכלל עשו את חתניך ואת התלמוד למקור לא־אכזב של ציטאטים ,למעץ

הנובע של אםמכתות ורמזים; על־ידי הוצאת הדברים מפשוטם ,יצאו להם מאותם

הצימאטים משלי־מוםר או כללים מעשיים ,הלצות יפות ובכלל דבורים ציוריים,

שהעשירו מאד את אוצר טשלינו ופתנמינו .ו״הדבורים השנורים־ מעפלינעלטע ווארטע•
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בלשון אשכנז) הללו ,שכל מי שאיננו בור נמוד היה מתבל בהם את שיהתו הלועזית,

הם שעמדו לשפתנו שתחיה חיים בלתי־פוםקים  -אולי עוד יותר מאלפי הספרים

שנכתבו בה.

השמוש בציטאטים תנכיי״ם נתפשט כבר בימי התלמוד .במאמרי ״םסוקי־המקרא

שכתלמוד• (השלח ,תרע״ד) הוכחתי בראיות ברורות ,שלא רק החכמים ,אלא נס

סתם יהודים ,שלא היו תנאים או אמוראים ,היו מילים לתבל את דבריהם

בפסוקים וחצאי פסוקים (נם אם במקומם אין בהם שום חרוד ושום חרוש ,שום

משל ושום מליצה) ,בתור אסמכתא יפה להענין המדובר .והמנהנ הזה נפרץ יותר

ויותר בדורות שאחרי חתימת התלמוד ,ועל הציטאטים מן המקרא הוםיפו אז המון

ציטאטים מן התלמוד :מימרות ודבורים ,שבתלמוד נופא אין בהם שום כונה משלית

ויהיו ל״דבודים שנורים• בפי הבריות עד היום הזה.

ה״ציטאטים• הם ממינים שונים; אך בכולם ניכ־ שנבררו בכינה יתרה ובהרנשה

אםתיטית דקה .ונם אלה אשר ,לפי דעתי ,נעשו לציטאטים על־ידי המון העם  -נם

הם אינם כלל וכלל חסרי־טעם .למשל ,ברור בעיני; שהדבורים ״נם אני בחלומי׳

או ״עוד היום נדול־ וכדומה ,נהיו לציטאטים על־ידי ה ה מ ו ן ,כי על־כן משתמשים

בהם עד היום (כמובן שלא כפשוטם) ,כיחוד ב״שדרות התחתונות״ ,ובכל־זאת מורנש

בהם איזה טעם מיוחד המכשירם להיות ציטאטים ,אף־על־פי שבמקומם ,במקרא,

פשוטם כמשמעם בלי שום ריח של מליצה .נם את הדבור השנור ״כאשר אבדתי

אבדתי׳ חושב אני לציטאט המוני; אבל צורתו היא להדיא מליצית׳) ,ולכן אין

להתפלא שנתחבב על העם  -ובפרט שמקורו במנלת־אפתר ,בספור פופולארי מאד.

מן הציטאטים ,שבמקומם אין בהם שום מליצה ,ובכל־זאת נתחבכ ו על

הבריות ונעשו לדבורים שנורים (אבל לא על־ידי ההמון) בתור אםמכתות מליציות,

אזכיר עוד את אלה :״כל אשר יעלה המזלנ״ (במקומו-שמואל אי ,ב׳ ,ייד-הדברים
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כפשוטם ,והמזלנ מזלנ ממש .אך בפי הבריות נעשה לציור מליצי בהוראת ״מכל

הבא בידו•  -שנם הוא ציטאט); ״נהבא אל הכלים• בתור כנוי מליצי לענו וצנוע

(ובמקרא כפשוטו); ״לא בא כבושם הזה• (ביחוד היא מליצה קבועה ב״הםכמות־,

נם על ספרים שאין להם טעם וריח .ובמקרא כפשוטו ,על הבשמים שנתנה מלכת־

שבא לשלמה ,ושם נאמר ,כמובן ,״לא בא כבושם ההוא•; אך שנויים קטנים

כאלה ,ונם נדולים מאלה ,קבלו הרבה ציטאטים בפי הבריות) .ומן הציטאטים

התלמודיים :״פתח בכד וםיים בחבית•; ״טענו חטים והודה לו בשעורים• (שני

 )1יש כמקרא עוד פליצח פעי! וו. :כאשר שכולחי שכלחי /ומזה נראה שםגנון הו

הוא פסנולותיה של המליצה העברית חאפתיח.
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הדבורים האלה במקומם הם כפשוטם; אגל נם פשטותם מבדחת היא ,ולכן נעשו

לפתנמים הלציים) .וכן נם הדבור המפורסם ״לא דובים ולא יער!״ ואמנם ה״היםטוריה•

של הציטאט הזה מוכיחה על ״חוש הריח• המצוין של עמנו ,להריח ,הלצות• נם

מחוך מאמרים רציניים מאד .הנה על המסופר על הנביא אלישע שקלל את הנערים

שהתקלסו בו ״ותצאנה שתים דובים מן היער• ונו׳  -על זה באה מחלוקת בנמרא

(סוטה מז :>.יש אומר ,כי באותו המקום היה רק יער ולא דובים ,ובדרך נם נמצאו

שם פתאום דובים; ויש אומר ,כי נם יותר נרול היה שם ,כי באמת ,לא יער הוה

ולא רובים• ובכל זה קרה מה שקרה .ומן המימרא של ״התמימות הקדושה• הזאת,

עשה לו העם את הפתנם ההלצי ״לא דובים ולא יער• בהוראת להדים.

וכן יש ציטאטים שנזכר בהם בפירוש שם אדם שעליו סובבים הדברים -

אך מפני שבאותו הםסוק או בדבור התלמודי יש איזו הבלטה מיוחדת ,או שמפני

סבות אחרות הוא מוכשר להיות כלי־קבול לרמזים ואםמכתות ,לפיכך נהיו ל״דבורים

שנורים•,כמו :״לו ישמעאל יהיה!• (כך נוהנים לענות ,בהלצה ,כשאחד מבטיח לעשות

טובות ,וכדומה ,הרבה יותר ממה שעשה קודם - ,כמו שענה אברהם להקדוש־

ברוךהוא על ההבטחה שנם שרה תלד לו בן); ,ולא תאמר אני העשרתי את אברם•

(כך מצטטים הבריות בהוראת :איני רוצה לקבל ממך את הדבר ,כדי שלא תתפאד

עלי ,וכדומה); ״כרחל בתך הקטנה• (בהוראת ״דבורים ברורים•) .ומן התלמוד :״נ0

חרבונה זכור לטוב• י) (ציטאט יפה מאד על אדם שהועיל בפועל ,אף-על־סי

שכונתו אינה רצויה); והציטאט ההלצי :״וכי דרכו של בועז לשאול בנשים?׳(על

ציטאט זה עוד אדבר להלן); ונם הדבור השנור ,ר׳ יעקב משלם• (מקורו בבבא

קטא לט :בברייתא ,שבמקום ״ר׳ יעקב אומר :חייב לשלם• ,נאמר״ר יעקב משלם•.

ואמנם דבור זה מחויב על־פי צורתו להיות לציטאט הלצי ,ובפרט כי.ר׳ יעקב• יובל

להחשב כ״ר׳ יהודי׳ ,)-.ועוד הרבה.
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ואולם יש מץ ציטאטים ,שקשה לדעת במה זכ ו להיות ״דבורים שנורים•.

למשל המליצה הקבועה :״לא יאומן כי יםופר• (במקומו בהבקוק נאמר ״לא תאמינו

כי יםופר• ,ואולם בפי הבריות נעשה השנוי הנ״ל ,כדי להשוות את שני הפעלים

נמנין ובבנין); הלא באמה אין בה שום מליצה ושום הבלטה ,והיא יכולה לכאורה

להאמר בכל לשון - ,ומדוע זה נתחבבה כנה על הבריות ,ואפילו יהודי פשוט מתבל

בה את שיהתו הז׳רנונית? עוד יותר קשה למצא טעם להציטאט התלמודי־הארמי

 )1מאשר זה אינו כתלםוד בבלי אלא בירושלטי(מנילה *רק נ׳ חיו) ונס באםחר רבה

ובמסכת סוסרים .ושם הוא נאשד בלשון הלכה :חיכ אדם לאשר בסורים ,נם חרבונה* וכוי,

אך כפי הנראה נעשה שנור בסי הבריות עליידי הזמר לסירים ,שושנת יעקב״ ,שנוםר במלות

,ונם הרמנה וכור למוכי.
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ו

׳״בדידי הוה עובדא*  -במה מצא חן כל־כך בעיני הקהל? ואני צריך להעיר ,כי

ציטאט ארמי וה היה אהוב וחביב עוד לקדמונינו ,ועוד בספרות הרבנית הקדומה

•היה למליצה קבועה (למשל ,בציטאט הנזכר מתחילה,תשובה• של ב•י בעל התוםסות-

.בן נכדתו של רש*י .>-ובכל זה הלא צריך להודות ,שבודאי לא בלי חשבון ודעת,

־ לא בלי ברירה ,חבבו קדמונינו את הציטאטים הנזכרים .ולכשתעיץ תמצא ,שייט

•איזה נוון מיוחד ,איזה״ניואנםה• מיוחדת בהמבהא הפשוט ״כדידי הוה עובדא ,,שאי־

א ס שר למסרה אפילו בעברית .וכזאת תמצא בכל^ףציטאטים התלמודיים־הארמיים

שהתאזרחו אצלנו נם בדבור נם בספרות - ,וכידוע מספרם לא קטן :הלא נמעט

כל הטרמינולוניה התלמודית נשואה על שפתי כל איש (ונם אשה :״נםקא־מינה״,

״קיימא לך ,״ממה נפשך ,״מכל־שכך וכיוצא באלו שנורים נם בפי הנשים) .ולכן

־לא מחכמה עושים הפוריםטים החדשים שלנו ,המשתדלים בעצמם ,ונם יועצים

לאחרים ,להמנע בספרות מן הציטאטים הארמיים המקובלים באומה ,ולתרנמם דוקא

,עברית - .אך אשובה נא לעניני.

עד עתה דברתי על אותם הציטאטים שלא הוצאו ל נמרי מפשוטם .ועכשו

•מני להביא דונמאות אחדות ממין הציטאטים שהוכנםה בהם כונה הדשה לנםרי,

ימתק־ כך נהפכו למשלים מחוכמים או לפתנמים מחודדים .הנה ,למשל ,הפסוק

בישעיה .מהרסיך ומחריביך ממך יצאו־ ,שהוא יעוד־נחמה ,והננינה היא על מלת

.יצאו״ ,אך על ידי העתקת הננינה אל מלת ״ממך נתהוה פתנם המכיל אמת מעציבה.

או המשנה במס׳ ננעים :״כל הננעים אדם רואה חוץ מננעי עצמו״ ,שהיא פסק־הלכה,

שהכהן רשאי לראות רק את הננעים של אחרים ,אבל לא ננעי עצמו - ,הנה

על ידי הכנםת כונה הדשה (ובלתי רחוקה כלל ממשמעות המלה) במלת ״ננעים•,

להוראת חסרונות ומנרעות רוחניים ,נהפכה ההלכה היבשה הזאת למשל מצוין,
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המכיל אמת פסיחולונית נצחית( .המשנה הזאת הובאה פעמים אחדות כנמרא ונם

במדרשים ,ותמיד רק בהוראתה ההלבית .ובבל זה חלא משנה זו ממש צועקת:

דרשני כמשל! ביתוד בשביל שבמקום ״כהך נאמר בה ״אדם•  -ועל זה יש באמת

להתפלא  : -שהרי היה צריך לאםר :כל הננעים הכהן רואה  -ולא .אדם ,,כי

לםתם אדם לא הורשה לראות ננעים י).

►) בפתנם מהודר מעין הניל וכאותה הבונה בעצמה הוא הציטאט המובא כבר

ב,תהכ8מי* לההויזי וכ#אכן.בוהן״ לר• קלוניסוס (בךדורו *ל עמנואל הרומי). :שלך אי

אתה רואה ,אכל אתה רואה של אהרים*•• ומקורו כםםכת פסהימ ושם הבונה ,שהבתוב ״לא

יראו; לך הנקי אוסר רק לראות המין שלן ,אכל לא של אתריפ .ועל־ידי עקירת המאמר

ממקומו ו״שנוי הננו[* קצת ,יצא לקדםונינו משל יפה ,ממש כהוראת המשל •כל הנגעים*

ובו׳ .ואולם הציפאט .שלך אי אתה רואה׳ ובו׳ לא נעשה לקני( הבלל יאיננו שנור כפי

!;בריות (רק אצל ה״יימדנים*) ,תחת אשר .הל הננעים• שנוי בפי כל.
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הסמלים יהזתנמיש שלנו.

שתי הדונמאות הניל ,והרבה כיוצא בהן ,נעשתה רק ״אוםירציה• קלה ,שנוי

־ב״ננון׳ או בכונת טלי .אחת ,כדי להכשיר את המאמר לציטאט מהודר .אך יש שהיו

עושים ״אופירציה• נדולה ,הוצאת כ ל הפסוק או מאמר חליל מפשוטו לתכלית זו.

למשל ,הפסוק ״ומשמע ודומה ומשא•(שמות בני ישמעאל) נהפך לפתנם מוםרי בהוראת:

צריך לשמוע ולרום ולשאת ולםבול (ציטאט זה הובא כבר כאנרת הרמב•ם אל בנו.

 .זלא עוד אלא שהתדנום על התורה ,המיוחס ליונתן בן עוזיאל ,מתרנם כן להדיא את

הפסוק!) ויש מצטטים אותו פסוק בהוראה כזו :לשמוע ולרום  -זהו משא כבד.

ואולם ציטאטים ״דרושיים• באלה קרובים כבר לקאלאמבורים ויש נם קאלאמבורים

נמורים ,אך אותם אני מיחס לתקופה הרביעית ,האחרונה ,ימי שלטונו של הפלפול

הנפתל וה״המצאות* הפולניות .כמו הציטאטים. :ראית ננב ותירוץ עמו׳ (כל

.מב כשתופסים אותו יש לו תמיד ,תירוץ״); .עני ואביון מי נוזלוי? (העני אינו

ירא מננבים ונזלנים); .הצםור לא בשר• (״עוף* אינו נחשב לבשר ,כי העיקר הוא

.בשרא דתודא  -לפי דעתם של בעלי הצימאט .והקאלאמבור הוא על הפסוק .ואת

הצפוד לא בתרי ,בברית בין הבתרים) .יפה יותר הוא הציטאט המסחרי :״אש

יצאה מ ח ש ב ו ן י (כשעושים חשכון מתחילים להתקוטט) ,אך נם הוא בודאי מן

הדורות המאוחדים.

ואולם צריך אני להעיר ,כי בנונע לציםאטים שנתחדשו לאחר חתימת התלמוד,

לא נקל בל־כך להנהינ בהם סדר־זמנים ולהנביל אפילו בקירוב את תקופת יצירתם.

דוב הציטאטים אין להם מקור בספרות (אלא הם שנורים בפי הבריות) ,או שהם

נזכרים רק בספרים מזמן מאוחר - ,אך מזה לא מוכח עדיץ שהם מן התקופה

האחרונה .ונם כשאנהנו מוצאים איזה ציטאט מפורסם אצל אחד מקדםונינו ,אין לנו

להחליט שהוא הוא המקור הראשון ,או שהוא בעל ה,המצאה״ .ידוע הוא ,שיש

בספרותנו מימי הכינים שלשה מקורות חשובים לציטאטים מחודדים ,והם ה״תחכמוני*
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•לאלחרהי ,״מחברות ,עמנואל הרומי ו״אבן בוחן• לר ׳ קלונימום(מחבר .מסכת פורים״).

ואמנם רוב חדודיהם חס קנינם הפרטי ,ונם אחרי־כן לא •היו לקנין הכלל .אבל יש

,בהם ציטאטים ,שאחרי חקירה מרובה נליתי ,שהם היו מפורסמים מאוח שנים קודם

לכן ,ואולם נם הם לא האריכו ימים ולא זכו להיות ,דבורים שנורים* ,כאשר קרה

להרבה ציטאטים ,שבזמן מן הזמנים היו ״דבורים שנודים״ ,ואהר־כך נשתכהו .אפילו

יבמקצוע המיוהד של עמנואל הרומי .זה מקצוע ,נכול־םה״ ,שלכאורה יש לו

מונופולין עליו - ,ככל זה מצאתי שיש לו כאן ציטאטים מהודדים־נסים ,שהיו

מפורסמים הרבה דורון! לפניו ,ודוקא כםביבה לא אירוטית כל עיקר .ולמשל הפסוק

•<איוב חי ,מ״, 0ישען על ביתו״ ונומר ,שעמנואל משתמש כ ו בחריפות נםה על

מחופר גבורת־אנשים (,וביתו* זו אשתו) - ,הנה באמת היה הציטאט הזה מרטי{
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קבוע לאותו הענץ כבר אצל  -הפוםקים הקדמונים; ואני מצאתיו נם בתשובה

לרבנו תם ,שקדם כמאתים מנה לעמנואל (עיין נהנהוח מיימוניות בתשובות דשייכי

ל,נשים* ,סימן ר ,ועוד שם בתשובות אתרות) ,ומלשון התשובה שם ,על האשה

שטוענת על בעלה טענת ישען על ביתו״ ,ניכר שהמליצה המאפילה הזאת איננה

הפצאתו של י־כנו תם .אלא שהיתה מפורסמת קודם לכן( .אנכ אעיר ,שבציטאט

זה השתמש ו ..-,מרדכי אהרן נינצבורנ בהאויטוביונרסיה שלו ,״אביעזר• ,כאילו

היתה .המצאתו״ הפרטית).

או ,למשל ,הדבור השנור ,דקדוקי עניות• ,שבתלמוד (ערובץ מה ):פשוטו

כמשמעו יםורים של עניות ,והבריות משתמשים בו ,בהלצה ,להוראת נקרנות יתרה

או קושיה קלושה ,וכדומה ,ורבים תושבים שזה מן ההלצות המאוהרות - ,הנה באמת

מצאתיו כבר אצל הראב״ע :כפירושו לקהלת (י״ב הי) הוא אומר באותה הוראה

בעצמה, :וזהו דקדוק עניות• (עיין שם) .ואינני בטות כלל שהאבךעזרא הוא הוא

שהמציא את הציטאט ההלצי הזה; אך ככל אופן הרי ציטאט זה זקן ורניל ,כי

כבר עברו עליו לכל־הפחות שמונה טאות שנה ועודנו מורנל בפינ ו  .0וכן יש הרבה

ההושבים ,שהדבור הרניל .אין לזה מעם וריחי הוא ז׳רנוניום נמור ,וככל אופן הוא

מזמן מאוחר מאד .ולא אכחד ,שלפנים השבתיו נם אני לז׳רנוניזם ,והייתי נזהר

מלהשתמש בו בכתב .ואולם לרנל חקירותי במקצוע המשלים והפתנמים שלנו ,נודע

לי שדבור זה הוא ישן נושן ,ואני מצאתיו אצל הרמבין :בפירושו על התורה

(בראשית ,בפסוק ״כשנם הוא בשר•) הוא אומר על דברי רשיי. :ואין כפירוש זד

מעם או ריחי) .אם כן אין הוא לא ז׳רנוניזם ולא מאוחר ,אלא עוד לפני

 )1בספרות הרבנית המאוחרה משתמשיפ בציטאטיפ שונים (מלבד ,דקדוקי עניות׳)

לבטול דברי חברו .ולמשל המהרים שיף מחבב סאד אח המבטא ,הבל הבלים* .נם על

דברי טהרשיא (שהוא קורא לו מהר•* יציו ,כי עוד היה אז בחייפ) הוא אוםר (כ״פ ם:).
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״וזה הבל הבלים״, ,ווה ודאי קושיא של הבל הבלים* .יחם אי־ניםוסי כזה כלפי אדם גדול

(מהרש״א היה גדול ממהרים שיף לא רק בשנים אלא נמ כתורת ובחכמה הרבה מאד)

איננו הזיון בודד בספרות הרבנית ,ככל הזמנים ובכל הארצות — וכבר נמצא יחס כזה בין

חבמי התלמוד .וכדאי ענין זה לכתוב עליו מאמי םיוהד .ועיין בהערה שאחר זה.

נ) נפלאים דרבי הרמבין! הן הוא מפריץ ומקדיש תמיד את רש״י ,ואת הראכיע חוא

מגנה (כשביל ,םודותיו׳ המסוכנים) וכותב עליו פעםים רבות ׳יוצק זהב רותח לחוך פיזי

(גס זה ציטאט מן התלמוד ,ושמ הוא נאםר על נכוכדנאצר) ,וכאן הוא מעליב פתאופ אח

רש״י (שהרי בודאי יש עלבון כדברים :ואין כפירוש זה טעם או ריח); ולעומת זה ,בפרשת

האזינו .כפסוק ״•*אל אביך וינרך״ ,הוא אומר על דברי הראב״ע :ודברי פי חכם,

ה ן! (שמזה נראה ,אגב אורחא ,שחציטאט הזה ,הרניל מאד כספרות הרבנית המאותרת׳

עליפי רוכ בראשי.תכות ודפהיה ,היה משמש כבר ביםי הרםבין) .ואולם צריך להזכיר,

שבהקדפח לפירושו על התורה הוא אומר, :ועפ החכם ד׳ אברהמ (הראביע) יהיה לי-

תוכחת סטלח מאהבה מפותרת״...
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שבע מאות שנה ,לכל הפתות ,היה זה דבור שנור אצל ח.ספרדיפ״ (ומסתמא נם

אצל ה״אשכנזים״^ ונם מצאתי שדבור זה הוא ציטאט הלצי ,אםמכתא על דרשה

מפורסמת בויקרא רבה :ד׳ מינים שנוטלים בסוכות ״יש מהם שיש להם טעם ולא

דית ,דיה ולא טעם ,לא טעם ולא רית,כך ישראלי וכוי.

מכל זה אגתנו רואים ,שצריך להיות זתיר מאד בקביעת זמנים להציטאטים

שלנו ,ונם בהערת■יי.

ואולם נם ביצירת משלים ופתנמים עבריים הדשים עםקו היהודים בתקוםה

ההיא .וזהו באמת הזיון נטלא :יהודים ,שלשוךדבורם היא אשכנזית ,צרסתית,

איטלקית או ספרדית ,יוצרים להם משלים ופועמים עבריים ,לא כדי להשתמש

בהם בכתב ,בספרות ,אלא דוקא לצרכי הדבור ,כדי לתבל בהם את ש י חת ט

הלועזית! שהרי רוב היצירות הללו (שהן שנורות בפינו עד היום חוה) אין להן

םקויר בספרותנו ,ונם אלה שנמצאו בספרים ,מסומנים שם בפירוש בתור ״משלים•

במאמרי העולפ׳ .ואמנם אבותינו לא ידעו כלל שהם עשירים מופלנים ,שתם ברוכים

בשתי לשונות או נם בשלש לשונות .ונם לא ידעו לחלק בין ״לשון לאומית״ ובין

״לשון עממית•; הם ידעו ,או ,יותר נכון ; ה ר נ י ש ו ,שהלשון העברית היא הלשון

שלהם ,של כל עדת ישראל ,והלשון הלועזית המדוברת בפיהם היא לשון

נכריה ,שעל סי ההכרח הם מהויבים להשתמש בה בשוק ,במשאסיומתנם עם

הנכרים; אבל בינם לבין עצמם הם צריכים להרבות בדבורים עבריים יותר ויותר ,ולא

רק בעםקם בתורה ובענינים רוהניים נכלל ,אלא אפילו במילי דעלמא ,ואפילו במשלים

עממיים .הם קראו אמנם לעברית ״לשון הקודש״ ,ובכל זה ,השתמשו בה לכל דברי-

הול ,ואפילו להלצות נםות ,כי נשמתם העברית הרנישה את עצמה להוצה ודחוקה

וקפואה בדבור הלועזי  -בלשון נכריה ,בלשון נלותית ,לא יכלה נשמתם לחתחמפ

ולהתלהב או גפ לצחוק ולהתלוצץ ול״תתהדד* .המלה העברית היא תיא שהיתה ,מחזירת
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נשמות לפנרים מתים ,היא היא שהיתה משתררת אותם ומחממת אותם ומשכיהה אותם

את נלותם ואת שפלותם ,היא היחה מרחבת את דעתם ונם מבדחת את דעתם...

בין המשלים החדשים של אותה התקופה (ובכל הדורות שאחרי חתימת התלמוד!

׳ש שתכנם לקוח ממשלי הנוים שבקרבם ישבו היהודים ,אבל על־ידי הצורה

היפה והסננון התריף שקבלו בעברית ,נשתנו לטובה בל־כך מן המקור שמטגן

לוקחו ,עד שאי־אפשר כלל להכיר את מוצאם ,והשנוי הנסור הזה נותן לנו זכות־

בעלים עליהם.

בתור דונמאות אביא את היותר ססורסמים והשנורים בפי ״רובא דעלמא/

הנה המשל המצוין ״הרוצה לשקר ירחיק עדותו״ ,שביפיו וחריפותו יוכל להתחרות

עם טובי חטשלים העבריים של התקוטה התלמודית ,הובא כבר אצל הרא״ש בתור
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״מאמר העורפי (״-כי יאמרו העולם :חרוצה לשקר ירחיק עדיו* ,הראיש*,נהנות

סרק ו׳* ,ומוה נראה שעוד לפני שש מאות שנה היה משל זה שנור בפי היהודים-

ולכן צריך לשער שהוא עברי מקורי לנטרי (אף־על־פי שרעיונו מובע במשל• אומות

אחדות  -אם נם לא באותה חריפות; וכידוע נוםד על הרעיון הזה משל ספוד*

יםה של קרילוב הרוםי בשם ״1*16?1נ״> .מה״ידד מאד בסננונו הוא הפתנם שיש בו

מעין ציטאצ, :אחרי מות קדושים !אסור]״ .משל זה שנור בפי כל ,אבל מקור

בכשרות לא מצאתי לוי) ,וקשה להנביל את זמנו - ,בכל אופן איננו צעיר לימים.

אין מקור בספרות נם למשלים הללו השנורים בפי כל :״אין חכם כבעל הנסיוף

(הרעיון נמצא נם כמשלי אומות העולם ,אבל בסננו ן אהד לנמרי; למזזל ,האשכנזי

אומר בנידון זה0 :־א3־רע• נעהט איבער שטודירען); .דברים היוצאים מן הלב

נכנפיפ אל הלב• (כמעט בסננון זה יש משל אשכנזי ,ולכן אפשר שהוא מזמן

מאוחר ,לסי הערף, .סוף ננב לתליה• (שמעתיו בילדותי ביחוד מפי נשים ,וזה לסי

דעתי אות שהוא מזמן קדום); ,פה שיעשה הזמן לא יעשה השכל• (מקוד

בספרות לא מצאתי לו ,אבל אני חושב אותו ל״עתיק־יומיך .ונפלא הדבר שמצאתי

ב״תולדות יצחק׳ לר ׳ יצחק קארו ,בפרשת וישב, :לפי שהמנחמים אופיים לאבלים:

״מה שיעשה הזמן יעשה השכלי; הכונה היא ,כנראת :יעש נא השכל

עתה מה שיעשח ,הזמן בלאו הכי  -כי הזמן מביא תנחומין .מזה יש לכאורה

לשער ,שאצל ה״ספרדים•  -ר׳ יצחק קארו היה מגולי ספרד  -היה לפני ארבע מאות

שנה מתנם שנור זה לניחום אבלים  -ואפשר ,איםוא ,שנם ,מה שיעשה הזמן לא

ייעשה השכלי ,הוא יצירה ״ספרדית• ,כאשר מעיד נם סננונו ה״פילוםום׳־).

מיוחד במינו הוא המשל הארמי השנור בפי כל :״מורא כטורא לא פנע,

•אינש באינש פנע* .מלשונו הארמית היה אפשר ,לכאורה ,לשער ,שהוא ״עתיק

יומין* מאד (שהרי המשלים שנתחדשו אחרי התלמוד ,שנורים כפינו רק בעבריה,
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ומסתמא כך היו מתחלת ברייתם); אבל מה שלא נמצא לו שום זכר בספרותנו מטיל

את ״זקנותו״ כםפק נדול .ועוד יותר הוא חשוד בעיני ,מפני שהוא נמצא נם במשלי

הרוםים מלה במלה *) .אפס כי הוא נמצא מלה במלה נם במשלי הטורקים (כאשר

נודע לי מסמליו של התייר הנדול ,אחינו המנוח ,וואמבערי) ,ויש לשער ,שהרוסים

קבלו אותו מן הטאטארים ששלטו לפנים ברוםיא ,כידוע .אבל איזה הדרך בא איי

י) כאחר מאירי *מנואל הרוסי (מחבדות ,ד6ו 8יבוב* ,ד  )1*7יא אם־= מליזזה וו

אכל כהוראת אחרת לגמרי; ואין לה אומ שייבות אל המשל חט*ורסמ .ובבלי זריך לדעת,

אטליונותיו ואדוריו של עמנואל לא תיו שגוריט כלל כפי חבויות ,ואיני יודע אפילו

.רביר שנור״ אחי ״מקורו במחברות עמנואל (בוראי מ6ני תאסור *רבץ עליו עי־מי

וושולחן-ערור).

16*)1 )1ן0;11;1ד17 0ו* >180161;)0׳1, 0י**80ב6י 0*,־וסג0ג 61 0מ0[?0מ *׳0?* 0״I״.
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המשליב והפתגמים *לנו.

וזיהודים? האטנמ תרנמו אותו מרוםית ,ולםימן ?והוא תרנוש קבעו אותו בלשון

ארמית ,שהיא ידועה בין היהודים בשם .לשון התרנום*? (גפ התלמוד קורא

לפעמים .תרנום• ללשון ארמית) ,אבל ,אם־כן ,הרי הוא מזמן מאוהד מאד  -הה

אי־אפשר ,שהרי הוא שנור אפילו בפי המון העם (בילדותי שמעתי אותו אפילו מפי

מרים גמורים);  -ומשלים חדשים ,וכפרט בארמית ,לא היו יבולים להתאזרה אצלנר

בל־כך .או אולי מוצאו של המשל חזה הוא מארצות המזרה ,והוא תרנום ישר

*!עירקית או מלשון מזרחית אהרת ,והובא אלינו בזמן יתר קדום על־ידי השדריים

הירושלמים ,וכדומה?  -בקיצור ,המשל הזה צריך עיון .וכדאי לחקור על אדותיו.

יש אצלנו אנעם עוד משל ארמי שנתחדש אחרי התקופה התלמודית :״מאן

דיהיב היי יהיב מזונא* .אנל הוא אינו שנור כל־כך בפי הבריות; ו״ארסיותו• באה

לו מפני שנוםד על מאמר תלמודי ארמי ״כי יהיב רחמנא שובע לחיי יהיב•

(תענית ח .):ואמנם משלים שנוםדו על מאמרי הזיל או נם על מקראות ,נבראר

הרבה בתקופה ההיא והם שנורים בפי כל ,אכל רק בעברית ,כמו :״מרבה דברים

מרבה שטותי; ״משנה מקום משנה מולי; .יש לו סנה רוצה מאתים**) ועוד

הרבה .ואולי נם המשל המפורסם ״צרת רבים הצי נחמח״ נוםד על דברי המדרש

(דברים רבה ם״ב) :״צרת רבים אינה צרה־( .המשל .צרת רבים הצי נחמה• הוב*

בספר ״מלאכת מהשבת״ לר•מ הפץ ,פרשת תבוא ,שנדפס ראשונה בשנת תיע .אך

בודאי אין זה המקור הראשון).

כבר אמרתי למעלה ,כי נם במשלים ובפתנמים שנתחברו לאהרי התימת

התלמוד ;ולאחרי המצאת ה״הרוזי) אין כמעט שום זכר להרוזים .ובאמת ,יודע

אני רק פתנם חרוזי אהד השנור בפי כל ,והוא, :אין רנע בלי פנעי ,וכנראה

הוא ישן נושן ,כי באחד משירי ר׳ יהודה הלוי כבר נמצא דונמתו. :ואין רנע בלי

נגע״ .יש אמנם עוד שנים ,שלשה ,פתנמים הרוויים ספרותיים ,המפורסמים בין
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הלמדנים והמשכילים ,אבל אותם לא אוכל לחשוב ל״דבורים שנורים״ .כנראה יש

בזה סימן של קונםרבטיביות עקשנית :סביון שמשלי התניך והתלמוד הם בלי חרוזים,

לפיכך אסור לחננים לאוצר משלינו העבריים שום משל נחרז...

בין ה״דבורים השנורים״ שלנו יש נס הרבה ציטאטים מספרותנו הפילו־

סופית של ימי־הבינים ,וביחוד ם״טורה הנבוכים״ .מזה נראה ,שה״חרמות והאםורים•

התכופים לא מנעו את אבותינו מלהנות בספרים ה״מסוכנים״ האלה בשקידה רבה,

כי על־כן שנורים בפי הבריות (ועוד יותר בספרות הרבנית) הדבורים ה״סילוםופיים״ :״הרנל

 )1מקורו ב״קהלח רבה* בארםית ובשנוי .אך מצאתי אותי בעברית ,כגיל ,בסמי

*נפש יחודה״ (פירוש על .םנורת המאור*) בהקדנזח לנר ראשון .וראוי לד*ת ,בי חפירו*

הנ״ל נדפס תמיד ביחד עם .מנורת המאור״ והוא פופולארי םאד.
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י .ח .םכיוכ.

נעשה טבעי; .המפורסמות אינם צריכים ראיה ;),״ההכרח ל #ינונה״; ״׳עני הפכים

בנושא אחד״ (דבור זה ,שמקורו ב״מורה נבוכים• ,א׳ ע״ה ,משתמש בו גס ה״סוםק׳

מהרי״ק בתשובותיו ,סימן ק״ ;0ובפרט פתנמו המפורסם של אריפטו :״האדם מדיני

בטנעו׳ (שנתפרסם אצלנו נם־כן על־ידי ״מורה הנבוכים״ ,בי ,מי ,ועוד) .נם הדבור

ההלצי ,בהמה בצורת אדם• מקורו ב״ מורה הנבובים• (גי ,חי ,״כהמה בתואר אדם•,

ובמחברות עמנואל  -צד מ״ד  -״נהמה ע ל צורת אישי).

ולעומת זה יש להתפלא (ונם להצטער) ,שמכל הספרות השירית והמליצית

שלנו מימי הבינים ונם מן הדורות האתרונים ,ואפילו מן ה״פיוטים• המרובים; לא

נשתמר כמעט שום ציטאט בפי הבריות .והלא מתוך הים הנדול הזה היה נקל מאד

לדלות פנעי־סתנמים ודבורים מהוכמים ומחודדים בכל מקצעות החיים הרוחניים

והנשמיים! אין זאת ,כי אבותינו אהבו רק את התורה והחכמה ,דכרים הצריכים

למוד ויניעת הרוח ושכל־חריף! על־כן היו מחבבים אסירו את ספרי הפילוםופיה,

למרות סכנת־גפשות הכרוכה בהם .אבל דברי מליצה ושיר ,ואפילו ״פיוטים•

וסליחות וקינות שנהנו ל״אמרם• ,הם סוף־כל־םוף דברים של מה בכך ,אינם סובלים

שום פלפול ואינם נזקקים ל״חדוד המוח״ - ,לפיכך לא שמו אליהם לב כלל;

ואפילו ה״פיוטים• וכו׳ היו רק נאמרים מן השפה ולחוץ ,אבל לא נכנםו לא

למוחס ולא ללבם ,ונם לא לאזנם ...ולפיכך לא ניכרו עקבותיהם כמעט כלל בהמו

ן

זז״ציטאטים־ וה״דבורים השנורים• שלנו.

ובטרם אכלה את דברי על התקופה השלישית ,הנני להעיר הערה אחת נחוצה.

גבר רמזתי למעלה ,שהמשלים והציטאטים מן התלמוד יש שנוםחתפ בפי הבריות

(ונם בספרות) שונה קצת מזו שבמקורם .ואמנם אין לתמוה על זה הרבה :משלים

ומאמרים השנורים וחיים בפי העם ,עלולים לפעמים לשנויים (אה־על־סי שבמשלים
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וציטאטים של אומות העולם זה חויו ן יקר־המציאות מאד) .ואולם להרבה ק

השנויים הללו מצאתי סבה פשוטח מאד :הם שנורים בסינו לא כנוםחתם במקורם

הראשון ,אלא ננוםחתם בפירוש רש״יעל התורה .בדקתי ומצאתי בפרש*,

׳עהיח נ מ א ה משלים ופתנמים וציטאטים מן התלמוד והמדרשים ,והם הם השנורים

ב6י הבריות ביותר ,ודוקא בנוסח שהובאו ברש״י .לא כל היהודים למדו נמרא ואף

לא ״עיךיעקנ״ ,אבל ״הומש עם רשיי׳ למד כל יהודיבילדותוב״חדרי-לכןנתקיימה

ו) הטגןור חראשון לפתנ■ זה מצאתי כ״טלוח ר>ניון״ לחרטכ״פ (פרק חי) .ר׳ אליהו

בחור בספרו ,תשכי• התהבפ לקבוע אח הפח,כ 2וזזה כחרוז:י.לםפורסטית אין צריך איתי—

אך עסלו חיה לשוא :איי* לא זבר את חרוזו ,תחת איפר הנוסח חפרתי ״חכפודפפות

אין צריכין ראיח׳ ׳חיח לקנין הביל; ואפילו תרבנים ,״הספרות חפילישופית היתר לחם

חתיכה ראיםורא ,היו םשתנמים כפתגם וחםםש כאלו חיח םאפו ח1״ל ,והוא מרםין

יקבוע ב.חסבשותי.
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הש׳8ליפ יח*תנםים שלנו.

״נירפא דינקותא* זו אצל כולם ,ולכן אותם המשלים וכוי מחביא רש*י בפירושו

היו שטיים למש במי כל  -וכמובן בנוםח של רשיי.

והנני לחזק את החלטתי זו בראיות ברורות .בתלמוד (גדכות ניה .ועוד) ״א י -

אפשר לחלום בלא דברים בטלים•; ובפי הבריות שנור ״אין חלום כלי דברים

בטלים•  -יק זוהי נ י ר ס א דינקיתא שלנו ,כלומר בך היא הנירסא ברשיי(בראשית

ליז ,יי) .ובן שנור בפינו ״הרבה שלוחים למקומי ,יען כן הוא ביש״י(שמות טיז ,ל•ב>;

אבל בנמדא (תענית י׳ח 0״הרבה הורנץ יש ביד המקום• .או המשל המפורסם:

״עני חשוב במת /נמצא בלשון זו רק כרשיי (שטות די ,י־ט); אבל בתלמוד

מדדים סיד :ועוד) ״ארבעה חשובים כמתים :עני ,סומא׳ וכוי .וכן חפתגס הטפור^ם:

.אהבה מקלקלת השורר״ ,נמצא בנוםח זה רק ברשיי (בראשית כיב ,נ׳)*) .תהת

אשר בתלמוד (סנהדרין קה;) ונם במדרשים הלשון טשונה קצת .או ,הכל אומרים ז

״נלנל החוזר בעולם• ,יען כך לשון רש־י (בראשית כיה ל׳); וכתלמוד (שבת קנ״א):

ובמדרשים ״נלנל הוא שחוזר כעולם׳ (שנוי זה אינו נרול ,ובכל זאת יש כו כדי

להוכיח השפעת רשיי) .ובן הדבור השנור ״נ3א ואינו יודע מה ,נ3אי ,לקוח מרש״י

(בראשית מיה ,ייח) ,תחת אשר בתלמוד יש דק ״מתנבאים ואינם יודעים הה

מתנבאים• (בבא בתרא קי״ט .).ועוד הרבה ביוצא בזה.

אכל דשיי השפיע על נוםח ח״דבורים השנורים׳ שלנו לא רק על־ידי פירושו

על התורה ,אלא נם על־ידי פירושו לנביאים וכתובים .הנה בבר הכאתי למעלה את

הציטאט ההלצי ״וכי דרכו של בועז לשאול ב נ ש י ס ?י במקורו הראשון (שבת קינ.):

־זיהי חטיהה על הכתוב ברות :ויאמר בועז לנערו  -לטי הנערה הזאת? ועל זה

מהמיחה הנטרא ״וכי דרכו של בועז לשאול בנערה? (ולא :כנשים); אבל

בסירויצ רשי׳י על הפסוק הנזכר הובאה השאלה בנוםח השנור בפינו (וכי דרכו -

לשאול בנשי ם׳) .ועוד נדולה מזו מצאתי בפירוש רש״י לניך .הנה המשל המסורספ
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״שקר אץ לו מלים• ,שנור ממש בפי כל (אפילו בפי נשים ובורים); ואני

השבתי תמיד-וכן היא בודאי דעת רונא דעלמא  -שאין לו טקור אחר מלבד מאמר־

הגטרא הידוע ״שקרא לא קאי׳ (שכת קיד ^.ומה מאד שמחתי .כשמצאתי במקרה

את המשל העברי הנזכר בפירוש רש*י למשלי (י׳ב ,ייט) .ומזה מוכח ,שהצורה

העברית של המשל המפורסם הזז! היא עתיקה מאדי/

^נ

*) ןייץ ברא׳ווית דבה ניח — העורך.

* 0של  10גמצא גם כתקמי־זוחד (חקון ביב) ,בםוכן ,כאיטית# :׳8קיא לית ליח

רגלי;״ .ובסופן חוא תרנים פועברית ,ם&ירו* רשיי משיל או מ8י תעש .ואך תשיםות יתרה

•  .־ ׳• 702

X

י .ח .םביוכ.

הנני עובר עתה אל התקופה הרביעית ,המקיפה את ארבע או שלש כאות

השנים האחרונות .הוצאתי את התקופה הזאת מכלל הדורות שאחרי חתימת־התלמוד׳

לא מפני שנתחדשו בה משלים עבריים כצורה מיוהדת וטםו :מיוחד ,שאין דונמתם,

בתקופה השלישית - ,אלא בשביל שבה התחילו היהודים ליצור משלים ופתנמים.

בלשון נכריה המדוברת בפיהם ,כלומר בז׳רנון האשכנזי.

במקצוע המשלים העבריים לא נתהוו בתקופה זו כמעט שים חרושים :הפ.

הוםיפו להתפשט יותר ויותר בקרב העם (על ידי התנכרות למוד התורה ,ביהוד תורה

שבעל־פה ,מצד אהד ,ועל ידי התפתחות מ ,השכל הי העברית ,מצד אחר),

ובודאי נוצרו בה נם משלים הדשים ,אבל מפני שאין בהם המנים מובהקים ,המבדילים

אותם מן הקודמים להם ,איננו יכולים להכירם ולקבוע להם מדור מיוחד .יש לשער,

שהפתנמים החריפים והציטאטים המחודדים במקצוע ה א י ר ו ט י ק ה הם יצירי תקופה.

זז .וכן חושב אני ,שרוב הציטאפים הקאלאמבוריים המפורסמים אצלנו ראוי

ליחס לתקופה זו ,כאשר אמרתי כבר למעלה .ההתחכמות הפלפלנית ,שפיצה כל

נדרי ההניון והטעם המוב במאות האחרונות ,ביחוד בפולניה ,היא היא ששרצה

חמריפ־חמרים של קאלאמבורים ,שהרבה מהם אמנם נשכחו ברבות הימים (ועל זה

אין להצטער כלל; כי אלה ש״אכדו מתוך הקהל• מובטחני שהיו תפלים וחסרי־טעם..

ויש לי על זה ראיות הרבה ,ואחת מהן אביא כאן .הנאון בעל ״שבות יעקב״ מביא

בכפרו ״עיון יעקב* ,שבימיו  -היינ ו זה כםאתים שנה  -היה מקובל באומה ,שבערב־

שבת מתנכר הקור יותר מבשאר ימות השבוע. ,וםימן לזה אומרים העולם  $וקרקר

כל כני שתי .פירושו של הקאלאמכור הוא מסתמא.:וקר קר כל בני שש״ כלומר:

כל יום ו׳! קאלאמבור זה נשתכח כדורות האחרונים ,יחד עם ה״הנחה המיטיאורולונית•

המשונה שעליה נוםד .על ״אבדה• וו הרי אין לנו להצטער  -וכן הם יתר ה״אבדותי).

ואולם עיקר הדושה של תקופה זו זה המשל ה.ז׳דנוני ,כאמור .אך
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קודם שאכנם לפרטים ,הריני מחויב להעיר שלש הערות כלליות ,שאמנם יש בהן

כדי להתמיה את ה״נייטראלים• וכדי להקציף את קנאי הז׳רנון - ,אבל אמת הן•

לאמתן .ראשית עלי להעיר ,שמשלים במובנם האמתי מעטים מאד בז׳רנון;

יש בז׳רנון הרבה הלצות יפות פחות או יותר ,הרבה מילי דכדיחותא ,הרבח חדורי־

מלים ,הרבה קאלאמבורים (כלי מספר!> ,אבל משלים במלוא מובן המלה אין הרבה.

בז׳רנון .שנית :רוב המשלים האמתיים ונם הרב• חדורים ציוריים מליציים שבדרנון ,הפ

היוו לח׳בוב ,ש״תקוני זוהו״ או איוו .אותיות רריע• ,או סזרים מז.־י*י 6אחרים ואי״פופו•

לאריים כםוהפ ,יכולים להיות פ ק ו ר ר א ׳ 8ו ן למשל עממי כוח ...אזילו ם[ .הזוחר

הקדוש׳ לא וכה שום מאמו להיות ל״דנור שגוד•,
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או אשכנזים נמויים ,או תי־נומים טרוסית ופולנית ,או סעובדים מעברית .שלישית —

ועל זאת בודאי ירנשוני םטורםי הו׳רנון  :-המשלים והחדודים וכר הז׳רנונים ,אינם

כלל וכלל עממיים; ה״עם• לא השתתף כמעט כלל ביצירתם ,ו״העש* אינו יודע

אותם ברובא דרובא ,ואינו משתמש בהם בדבורו אלא במקצת מן המקצת .אילו היה

אפשר לעשות ״אנקיטה• בנידון זה ,היו מסקנותיה בודאי מפתיעות מאד .אבל נס בלי

סטאטיסטיקה אין כל ספק ,שעד עתה היה ה״עם־ .ואפילו ה מ.ץ העם בפועל ממש,

משתמש במשלים עבריים יותר (ובכל אופן לא פחות) מבמשלים ז׳רנוניים.שיכו

נא לפני יהודי המוני את ה״כרך הנורא• של המנוח איטאץ ברנשטיין (״יידישע

שפריכווערטער• וכוי) ושאלו אותו ,כמה מאלפי המשלים והחדודים וכדומה האצורים

נו ידועים לו ושנורים בפיו י אש ימצא שש כאלה המשה למאה-אל תאמינו

לו :הוא מיזם; באמת אפילו שלשה למאה אינם מפורסמים בין המון העם .כך הוא

.עממיותם• של המשלים הדרנוניים...

ועל זה אמנם אין להתפלא כלל .הן יוצרי הס*לים והחדודים וכדומה הז׳רנונים,

הרו דוקא הלמדנים ולא ״עםי הארצות ;,כי על־כן יש ביצירות הללו ,התחכמות״

ו״המצאות״ ,ולפעמים נם ״הדיפות של בקיאות• הרבה יותר מבמשליפ העבריים .בעלי

היצירות הללו היו ה״מנידים* ובחורי הישיבות ,או סתם למדנים־ליצנים ,וביחוד ה״כדחנים־,

שהליצנות וההחנות היתה אומנתם ופרנםתם (כמובן ,נם ה.בדחן• לא היה איוה ,שוליא

דננרא או רצען טר; הרי אנו זוכרים עדיין את ה״מוהיקאנים האחרונים׳ של הבדחנות:

נטו אליקום בדחן-צונזיר-וחבריו :הם היו למדנים ומשכילים עבריים)  -ובדורות

האחרונים נוספו על ה״יוצרים• האלה כל המחנה הנדול של ה״אפיקורסים• (כלומר

סיםח ה״השכלה• באשכנז ואהרי כן ברוםיא) .כל אלה התכוונו ב״יצירותיהם אלה

על־פי־רוב רקלחידודא בעלמא ,כדי לבדח את דעתם או את בני ״השדרות

העליונות״ ,ולפעמים נם לשם פולמוס ננד האדוקים וננר התקיפים והעשיחם .הס
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השתמשו בלשון .העממית• לא לתכלית עממית ,אלא רק מפני שהזירנון הוא ״עיר

פדוצה אין חומה• ,ולכן הוא מסונל ביותר לחדודי־מלים ולשכושי־מלים ,לפארודיות,

לסידוסי־דכורים ולכל טיני קאלאםכורים ו״המצאות• .ועל־כן היו׳ דוב ״יצירותיהם• בלתי

מכוונות כלל לרוהו של המון העם ועל סי רוב נם בלתי מובנות לו  -למרות לשונן

ההמונית  -ועל כן נשארו דוכי ה״יצירות• הז׳רנוניות הללי ב״םזח אצל כנוםיא קטנה

של משכילים־ליצנים - ,ואלמלא המנוח בערנשטיין ,שפור ממון הרבה כח לאםוף

כל מילתא !*בדיהותא וכל חדוד שנזרק מסי לץ ,ואחרי כן כינם אותם בספרו הנדול

וקבעם לדודות בתור משלים וםתנמים עממיים (מה שכמובן לא היו מעולם)-,

אלמלא הוא ,לא היה .העם• ,ונם רובא דרוכא של ח״ט׳ןזכילים• .יודעים כלל ממציאותם •

של אותם המשליט וכוי.
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כץ המשלים והפתנםים הז׳רנוניים יש הרבה שלוקחו ממשלי התנץי והתלמוד.

והם ,לםי דעתי ,ה״זקנים• כיותר (אך בכלל אין כמשלי הו׳רנון למעלה מכני שלש

מאות שנה ,ונס הם רק מעטים מאח .כמו ״ווי א האר סון מילך (״כטישחל ביניתא

מחלבא0ונם ה״חרוזיים• :״וואס נאט טהוט ,אץ ׳מסתמא נוט׳(,כל דעביד רחמנא לטבי);

.כל זמן דער מענש האט די אוינען אםען ,ואל ער האפעך (״כל זמן שאדם חי

יש לו תקוה•); ״אז מען זייט אין ליידען ,שניידט מען אין סריידעך(״הזוחדס בדמעה

ברנה יקצורו•); ״די וועלט איו ווי א לייטער ,ארויה נעהט איינער ,אדאב דער צווייטער*

(יש כזה במדרשים; ובמחברות עמנואל מלה במלה ז.העולם דומה לםולם ,זה עולה

וזה יורדי) ,ועוד הרבה .ובכל־זאת למרות זקנותם ולמרות החרוזים המצלצלים יפה אינם

מפורסמים ואינם שנורים בפי העם (מלבד ״ווי א האי פון מילךי) .ולעומת זה

מפורסמים ושנורים מאד אותם שהם אשכגוים גמורים (והם אמנם נם־כן לא

מן הצעירים לימים) או שתורני* כסולנית ורוםית (והאחרונים כודאי צעירים מאד).

במו :״אז נאט וויל ,שיםט א בעזים• (אשכנזית); ״ווי דאס סינםטע ראד צום

וואנעך(אשכנזית); ״אנאסט אויף אווייל ,זעהט אויף אמייל* (אשכנזית); ״אויםץ}

ננב ברענט די היטעל• (רוםית); ״ווי אנ׳ארבעם צום וואנד* (רוםית); ״די ציינער

לענען אויפין פאליצע• (רוםית)! ״אריינלענק א פיננער אץ מדל* (רוםית); ״פון דיין

מויל אין נאט׳ס אויערעז• (רוםית); ״זידלק אויף וואס די וועלט שטעהט׳ (רוםית),

ועוד הרבה מאד.

אך בכלל אץ המשלים והפתנמים ממין זה מעניני .מכיון שהם תרנומים

מלועזית ללועזית (כלומר לז׳רנון האשכנזי) ,הרי אין בהם אף קורטוב של ״יהדות-.,

ואני מדבר כאן רק על המשלים והפתנמים שלגו ,שעליהם אוכל להשוב רק את

אלה ממשלי־הז׳רנון ,ש ת כ ג ם הוא יהודי מקורי( .במשלים העבריים מספיקה לנו

צורתם העברית ,נם אם תכנם לקוח מלועזית ,שהרי .יהדנו• אותם על־ידי הלשק
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היהודית ,כלומר העברית־ ,אבל מה שתרנמנו משלים מלועזית לאשכנדת

מקולקלת  -כזה לא י ה,ד נ ו אותם כלל! ואחת היא לנו ,אם היהודים משתמשים

באותם המשלים ברוםית או באשכנזית נקיה ,או באשכנזית מקולקלת) .ולכן אשים

פני רק אל א ו ת ם ,שתכנם הוא מדאי יהדי ,או שצורתם היא יצירה יהודית־עברית

מיוחדת במינה.

ושן הסונ האחרון יש הרבה״ והם חריפים ומחודדים  -אם גס אין בהם החן

וההדור של המשלים העבריים ואף־על־פי שצורתם בדחנית ביותר .בדוחים הם ביחיד

אותם ההרוזיים ,המורכבים מעברית ואשכנזית (לא תמיד מקולקלת) ,ואותם אני

חושב גש־בן ל״זקנים• .כמו :״כמקום שאין איש ,איז הערינג ארך א פיש:( ,אן יש

נש הרבבה של משל ,עברי-מפרק ,אבות־ עש משל אשכנזי ,והזוונ עלה יפר
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מאד); או ג ״אץ הכמה ואץ תבונה ,לננד פרוי םארטונה• (לננד המזל; ״מארמונה״

היא אלילת המול אצל הרומאים; ו״פרוי פארטונה• היא ראיה ברורה לקדמותו

של המשל הזה ,והיא יצירה *ל יהודי אשכנז ,ולא של יהודי סולץ וליטא); או:

״והוא ימשל בך ,או ן וואט זי וויל טוט זי ד א ך .ונם אותם המורכבים שאינם

הרוזיים ,ושיש בהם קאלאטבור(אכל לא בדהני־נם ביותר); כמו :״כי אפס כםף ,מאבט

דער תרנום :שלים!• (כלומר :״ארי שלים כספא״ ,ו״שלים• באשכנזית פירושו ״רעי.

הקאלאמבור היפה הזה ,הוא בודאי מן הקדומים; כי בוירנון המאותר אין מלת.שלים).

בדהני יותר הוא הקאלאמבור ״יד העדים (א י י ד י ם בז׳רנון) תהיה בו בראשונה• (על

היוזם הרע שבין חתן לחותנו .בז׳רנון יש פתנמ־ם אחדים המעידים על היחס הרע

הזה; כמו :״א שנור אזן א איידים וענען א פאר שדים•; ״א זו ן און א טאכטער איז

א קינד ,א שנור איו א וואונד ,אניאיידעם איז א הונד׳ .משל זה נוצר בסולין-כאשר

־יעיד מבטא החרוז .קינד־וואונד־הונד -ובאותה ״ארץ המרה• של מהבכי הנלות

היו חיי המשפחה של היהודים לא־מהודרים כלל.״) .בדחני־נם הוא הקאלאמבור:

״כנעלע ,בנרינע ,בשמחה רבה• (על חתן שמחויב לשמוח בכלתו המכוערה .הה

פארודיה על ״כנילה ברנה בשמחה רבה•) .עוד דונמאות מסונ זה הן :״השמד לך

* ע ן!י (אזהרה שלא להרבות לחתום על שטרי־חובות); ״צום קול ממון• מה חדור

קאלאמכורי על הכתוב במחזורים ממעל למלים ״ותשובה ותפלה וצדקה• וטי ,באותיות

קטנות ״צום קול ממוך .וכונת הקאלאמבור הוא :מי שרוצה שישמעו בקולו ,צריך

שיהיה לו מלבד קול מעוה ,נם ממון .חדוד וה מוצאו מאשכנז מזמן קדום לפי

הערך) .ולםונ זה שייך נם הקאלאמבור המפורםם .קץ (״קייען ),איז ניט ה ב ל׳ (ואמנם

דוקא קאלאמבור זה ,שאין כ ו שום הדוד ושום רעיון ,הוא מפורסם מאד ,תחת אשד

חדודי־מלים שהבאתי למעלה ,ועוד הרבה כמוהם ,שיש נהם נם הדיפות ונם רעיון,

אינם מפורסמים ,ו״העם״ אינו יודע אפילו מציאותם).
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 ,צורה יהודית־עברית נאה ,בלי שום סירוסי־מלים ,יש להרבה פתנמים ונם

למשלים אמתים .המסורסם ביותר ממין זה (אבל ,כמובן. ,לא עממי•) הוא :״ע©

איו א נרויםער חלוק פון ״וכך היה אומר׳ ביז ״וכך היה מונה• (מעץ רעיון זה נמצא

נם בפתנם ז׳רנוני נמוד :״דער ווייטעםטער ווענ ,אי ז דער צו דער קעשענע״ ,אבל

מתנם זה הוא אשכנזי ,וכל ,,יהדותו• מצומצמת במלה הפולנית ״קעשענע׳.)...

בלתי מפורסמים כלל הם שני פתנמים הרחיימ ,כמעט עבריים נמורים ,בעניני

שרוכים :״אנ׳אלמנה איז א סכנה ,א נרושה איז א בושה ,א בתולה איז א נדולה• 5

והשני :״ניט קיץ מזומנים ,ניט קיין שיין סנים ,אבער א סך שנים• .על פתנמיפ

״כמעט־עבריים• מעץ הנוטים ,המצויים הרבה בז׳רנק (כלומר בספרו של ברנשטיין),

גליתי דעתי לפני כמה שנים גבעתון ״הבקר• שיצא על־ידי פרישמאן) ,שכחהלת
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ברייתם היו עבריים גמורים ,וברבגת הימים ז ׳ ר נ נ ו אותפ קצת .אך באמת ה0

צריכים לההשב נם עתה בעבריים נמורים!  -וכי בשביל שמיעכו להם בין המלים

העבריות אתא קלילא א ומלה זעירה ״איז״ ,גפסלה עבריותם? ובאמת ,ברובם שלא

לצורך הוא ״הטיח התפל׳ הז׳רנוני :מי שמבין את הדבורים :אנ׳אלמנה איו א סכנה

וכר ,הוא יבין נם :״אלמנה־-םכנה ,נרושה-בושה ,בתולה-נדולה־ ,כלי ״דבק•ז׳רנוני.

ובכלל כבר הניע זמן לברור מתוך המשלים וההדורים הז׳רנונייט את אלה שיש להם

צורה יהודיה־עברית(,ובפרט הקאלאמבורים העבריים ,כמו ״דער שכל פון א בת־כהן,

״כת־כהןכי תחל לזנות״-וזה קאלאמבור עתיק),ול:הד אותם לנמרי ,כלומר :לעשותם

לעבריים גמורים; ובודאי לא יפסידו עיי אופירציה קלה זו ,אלא עוד ירויחו...

בין המשלים וכוי שאפשר לשער שהורתם ולידתם היתה בעברית( ,ושבכל

אופן אפשר לעשותם לעברים נמורים) ,חושב אני נם את אלה :״כעם והמה,

םאבען דעס מענשען פאר א בהמה׳( .כעם וחמה ,עושים את האדם לבהמה); ״ונתנו׳

מאכט צוריק אויך ״ונהנו* מה פתנם יפה שמוצאו מאשכנו ,ואינני מריח טי-

שום ריח זירנוני ,וכונתו היא כפתנם הלאטיני המפורסם :״אני נותן למען תתף,

1 >861ע  ,)00״או ם׳איז ניטא קיץ מזוטנים ,איז אוים מחותנים•(אין מוומנים ,אין

מחותנים) .ונם המאמר היסה מאד :״אנ׳ארעמער מיוהס איז נענליבען צו שכרי לוחות• י

<עני מיוחס נמשל לשברי לוחות .הדמיון היםה ל״שברי לוחות• ונם השירה האילינית

שכמליצה זו נופא ,אינם סובלים כלל את המלים הזירנוניות האחדות המכבידות

עליהם) .גס את הפתנם היפה ,אין ברירה איז א נרויםע נזירה״ ,נחף< להכניפ לאוצר

המשלים העבריים ,ועוד הרבה כאלה

מתוך שרוב משלי הז׳רנון נוצרו בדורות האחרונים ,לאהרי מתן ה״השכלה,,

לפיכך אתה מוצא בהם כבר בטוי לדעות החפ ש יו ת שהחלו אז למצוא ממלות

בלב בעלי־הבתים העליונים ונם הבינונים  -ויש שהם נם מטיהים דברים כלפי
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פעלה .אך על זה עוד אדבר להלן ,וכאן אני רוצה רק להטעים חרוש אחד

שבמשלי הז׳רנון ,שנם הוא סימן ל״הפשיותפ־ היתרה .הנה ראינו למעלה ,שבמשלים

העבריים מכל התקופות אין כמעט שום ציור מליצי ודמיון מן הפול ח ן הדתי׳

אבל במשלי הז׳רנון כבר יש הרבה רמזים ואםמכתות על מנהני הדת ,ועל־פי רוב

לא כדי להתלוצץ בהם אלא לשם משל מחודד על ענין אחר .כמו ״ווי א האן אין

בני אדם׳ (באמת צריך לאסר :ווי ד ע ל האן וכוי שהרי הכונה היא על ה ת ר ג ג ל

הידוע בסבוב כפרות ,כשעת אמירת הפסוקים ״כגי אדם יושבי השך וכר .ובעברית

נם־כן צריך לאמר ״?תרננול בבני אדם• .ציור זה של התרננול הנראה כמסתכל

בפסוקים שנאמרים ,מבדח  -קומי -והומורי עד מאח .וכן :״אז מען איז ברונז אויף

דעם חון ,שפרינגמ מען ניט קדושי .משל זה הוא אולי היותר הומורי־הלצי ככל
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חםשליים וחםתגמיט שלנו.

משלי הז׳רנון .כמה מנוחכת היא ״נקמה• כזו! (כי כל כונתו של משל זה הוא

להתלוצץ בהתנקמות קמנונית) .ואמנם יש כאן המעמה מיוחדת נמלת ״כרובד .מלה

עברית זו קבלה בדבור הזירנוני הוראה מיוחדת  -דוקא שלא נפשוטה. .ברונז״

בז׳רנון אינו ״כעם* נמוד ,אלא למחצה לשליש ולרביע .זה נוון רםח וקלוש מאד

של בעם ,מעץ תרעומות ,סינא קלח .מי שכועס על החזן ,מתנקם בו בודאי

כדאיבעי .אבל מי שהוא רק ״כרונו• עליו ,נם ״נקמתו• רפויה וקלושה ומנוחכת מאד;

כאילו איכפת לו להחזן (שאחוריו כלפי הקהל) וכאילו אפשר לו להרניש אם אותו

האיש מזעזע את רנליו אם לא ,נעת שהכל רוקדים - .עקיצה מורנשת בפתנס

המפורסם .ער וויינט אויף ״מי יהיה* (בל העולם ניבים נאמירת .מי ימות׳  -בפיוט

.ונתנה תוקף•  -וזה בוכה דוקא על ״מי יחיה• - ,בלומר עינ ו צרה נסרנפת אחרים.

משלים ופועמים כאלה המבוונים אל הקנאה והשנאה והתחרות שבץ היהודים-יש

הרבה נזירנון ,והס היו מפורסמים נבר אצל יהודי אשכנז ,וזה אות על ״קדמותם״

היתוםית) .מפורסמים וקדומים הם נם אלה. :פון ״על חשאי ווירד מען ניט פעמי;

.האוחז ביד• איז ת בעסטע תפלה• (יש נוסחאות רבות לפתנם זה>  -ואף־על־פי

ש״חדיפותס• רפויה מאד ,אבל הרעיון שבהם נבון ומעשי .חריפים הרבה יותר ,אבל

נמעט נלתי מפורסמים בלל ,הם אלה :״ 8סך זמירות און ווענינ לאקשען׳

(והו מעץ המשל הארמי חעתיק שהבאתי למעלה ״פסחא נזיתא והלילא מתבר

אנרייא•; אך ,במובן ,המשל התלמודי יפה ונם חריף שלא בערך יותר  -ואין צריך

לאמו־ ״עממי׳ יותר  -אף־על־פי שנם הז׳רנוני נראה ביצירה עממית ,נאילו היתה

זאת קריאתו האילינית של איוה ״פלעש״ ,שמולו נרם לו לםעור בליל שבת אצל

קמצן אדוק*; ״חד־ נדי א שטעהט תמיד אויף איין מקח״ (רובין אבא בתרי

וזי  -נאמר נבל שנה; אבל המקח של סחורות אחרות ,עולה ויורד).

באלה הם נם יתר המשלים והסתנמים הנונעים במנהני הדת וכתפלות הידועות,
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מבלי להתלוצץ בהם מאליהם שייכים נם הפתנמים המחודדים ,צום קול ממון*

וההבדל הנרול שבין ״וכך היה אומר• ונץ ,וכך היה מונה״ ,שהזברנ ו קודם לנף.

אבל יש ביניהם שבוונתם להדיא להתל ,אם במנהני הדת או בשומרי המנהנים

או ביהודים נבלל; ויש שמתוך ההתול נשמעת התמרמרות על נורל היהודים; בנון:

.א יודישער תענונ איז א קיהלער תשעה באבי; ,א יוריש נליק איז אז ער קומט צו

ברנד; ״איודישער נעווין איו דער נורל צו קדיש׳ .התמרמרות אני שומע נם מתוך

הקאלאמבור :״רש״י מאנט און מאנט ,און טען נעהט פןןרט נאקעט או

ן

בארוועס* - .כאן יש ננראה לענ מר על הלטדנים הבטלנים ,העוםקים נפלפולי

דאורייתא ,וכביתפ אין להם ואין שמלה (ואולי זה קול אשה הקוראה ב״צאינה

ודאינה• שלה את הטשח הקטע ״רש״י פאכט*-ז .לענ עוקץ כלפי המסחר היףייי
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י .ח<.כיוכ.

מש ק בציור לקוח סטנחני הדת) גטצא במאמר הירוד. :א סוחר איז וזי א איד אץ

ספירה :ער צעהלט און צעהלט אין ט$ר ניט אויםזאנען וואו ער האלט׳ .אך זה,

בנראה ,מן החדשים שבחדשיפ .התמרמרות ,אס נם בננון מתון ,מצלצלת נ 0בחוזז

היטה :״חדש ניםן אי ז א טייערער ביםעך (השוה לזה את חרוזיו חמצויניפ *ל

י .ל ,נורדון בשירו ״אשקא דריםפק• :שבוע אחד יחסול כחנמל ).

פן הפתנטים הנראים כ,מטיחים דברים כלפי מעלה /ראוי להזכיר את זה :״נוןוט

איז  8שאטער ,אז ער ניט ניט א מנח ניט ער א בלאטער• (בעתון ״הבוקר־ נליתי דע/י

שפתנם זה חציו הראשון,/! ,כשרי ,נוצר כזמן קדום ,וחציו השני ,ה״אסיקורסי״ ,נוסף

עליו בזמן מאוחר; וטחנטים .,מורכבים• כאלה ,עט הוםפות ״מסוכנות• ,יש הרבה

בזירנון) .מתון ממני ויםה הרבח יותר הוא טתנם אהד. :אז נאט וו$לט וואוינען אויף

דער ערד ,וו$לטען זיי איהט די פענםטער אויסנעשלאנען•; זה רעיון מצוין בצורה

שנראית כ״עטמית״ - ,אלא שאינני בטוח ,אס אץ זה תרגום מלועזית .יהודית יותי

וחריפה פחות היא הטימרא שבאותו הענץ בעצמו :״רבונו־של־עולם ,אוועלטהאסמ

דו בעשאפען  -אזא יאחר אויף מיר; פית־ען פיתרסט דו די וועלט  -אזא יןזחר

ארף סיינע שונאים•.

משלי הז׳רנון ה ק ד ו פ י ם ,כסובן ,אינם הונים הבה יתירה ל״נויים• .אך

המשלים הפא וחד י פ מבכרים ,בהרבה בחינות את הנוייפ על היהודים; ומפורפס

הוא הסתנם האי־לאומי מאד :״לעבען זאל מען צווישק נויים ,שטארבען-צווישען

יודעך (על־פי הפתנם הזה טתנהנים בעת הרבה פוסרים :לפני נזותפ הם מערס

לקברם בקבר ישראל.״) .פחות מפורםם הוא הפתנם :״נעבענשט אי ז דער ניאשעז

וואם איז נעשטירט מיט חלב• (כלומר :מסחר עם נויים ,כי מהם אפשר להרויח עתר).

סשלים הללו ודומיהם הס יצירות של הסוחרים ,וביחוד של ה״אקציוניקיפ•(המתואדיפ

באמנות ובדיוק בספור ו של ר ׳ מנדלי ״כעמק הבכא•) .קדום יותר הוא הפתנם המנביל
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יטה במלה אחת את הטוב והרע שב״שני הצדדים• :״גאט ז$ל אבהיטען פאר נויישק

ג ח און פאר אידישק ם ח.

פן המשליפ והפתנסיפ חנוגעים ביהוד ליהודים ,ראוי להזכיר עוד את אלה:

״נדן און ירושה ,זיינען מיט דעפ טייוועל בהברותא• (ויש גפ כזה :״אגצוווערען נדז

או ן ירושה ,אי ז גיט קיץ בושה־) .ובעניני שדוכיפ (מלבד אלה שנזברו לפעלהז:

״אז עם קומט חור בעשערטער ,וזירד עם אץ צוויי ווערטער•(יפה מאד בחן־תמיטותו);

״בעםער צו ט$הן מיט אהיימישען גנב אדער טיט אפרעמדען רב• (אוי ,וי!>׳>;.

ו) *ל יטי■ י* שד  ^•0ל*״*ט ■6י אי׳׳ היני און אלן ימים אין אל? רב<*■

חאכזנ! איי! •נים.
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וזםשלימ וח8תנםיט שלנו.

״א שדוך זאל מען טאהן אין דער היים ,א ננבה  -אין דער פרעמד• .מצוץ הוא

החדור על מי מאינו יכול לקרוא עברית בלי ״נקודות• :״$וזן ■אדקאוועפ קאן עי

קיין עברי נים* (אבל ,מובן מאליו ,שלא בעל־ענלה יצר הלצה יפה ז.0

ה״שנוררים• ,הקבצנים שהיו מהזרים בעיירות ,היו משתדלים ל&תות את

ה,ננידים• שהם ״קרוביהם• ,אם לא .שני בשני ,אזי ״עשירי בעשירי׳ .יהודי־אשכנז

היו אומרים על אותם הקבצנים ה״מתקרבים• (שבאו אליהם מפולין) ציטאט עבריי

יפה (מ.מי שברך) :״1עם 1כל ישראל אחיהם־ .ובפולין וליטא נתחברו על מיני

,קרובים• הללו סתנפים הלציים בזירנון ,שהמפורםם שבהם הוא, :א פערד׳ם־םום־

פאדקאוועם־אייניקעל־ (או- :צוועקעל) .בלתי מפורסמים בנידון זה הם. :מיין זיידענם

האן האט אין זיין באבעם הויף ארייננעקרייהט; או, :מיין פערדם־בייטש־שטעקעלע,

איז נעוועזען ביי זיץ זיידענם וואנען א פלעקעלע־ .הלצות אלה הן בדחניות יותר

מדי( ,ובפרט כשנדמה אותן אל ההלצה העברית הניל ,היפה בפשטותה ובהנדרתה

הקצרה והמדויקת) ,אבל הלא כן הם דוב .חדודי׳ הז׳רנון.

 ,מן המשלים והחדודים חז׳רנוניים שנונעיפ בענינים כלליים ושצורתם היא

זירנונית נטויה  -לא אביא כאן דונמאות :כי הם אינם מעניני-,יען שרובם לועזים

נמורים או םתורנמים ומעובדים ,והמעטים שנראים כמקוריים ,אינם מוםיפים שום קו

חדש ,שום נוון חדש על האופי היםודי של משלי הז׳רנון ,כפי שהובלט בדונמאות

השונות שהבאתי עד עתה• ואת האופי היםודי אפשר לםמן במלה אחת :הפרזה.

רדיפה אחרי דמיונות רחוקים ,אחרי השואות נפדוות ,אהרי אפקטים ,אתרי הברקה

רנעיח-זהו סימן מובהק של ה״משל• הדרנוני ושל ה״חדוד־ הז׳רנוני .המשל העברי

מעורר את המחשבה ,וה״משל׳ הדמוני מעורר  -צחוק פרוע( .כמובן יש יוצאים

מן הכלל ,נם הכא ,נם התם ,אבל בדרך כלל כך הוא) .הדונמאות שהבאתי למעלה-

הן באמת שמנם ומלתם של משלי הזימון (כי על־כן יש בהם הרבה דברים
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יפים); בכונה (כדי להרחיק ממני ,לזות שפתים•) לא הבאתי את הקאלאטבורים

הנםים־הפראיים ואת הבדחנות הפרועה ,התופסים את החלק הץתר נדול באוצר

המשלים והחדודים הז׳רנוניים (כלומר ,בה״כל־בו־ של במשטייף - ,ובכל זאת הרי

נם סן הדונמאות המעולות שהבאתי נראה כמה רחוק המשל (והחדוד) חז׳רנוני

מן העברי! והן היהודים יצרו את שניהם; אבל ,כאמור ,הלשון נורמת.

בתקופה האחרונה (שבה נוצרו משלי הזימק) נתחדד שכלם של היהודים יותר ויותר,

נם על־ידי העסק הנפרז בפלפולי דאוריתא .נם על־ידי מלחמת הקיום שהוקיקה

אותם להמציא תחבולות חדשות לבקרים .על כן לא מצאה חריפותם היתירה עוד

ספוק בחדוד ה״אצילי׳ של המשל העברי ,ואפילו התלמודי; הס דרשו נירוי נפרז־

נם^ ,וסיזם פרוץ ,הלא ראינו ,שנם החדוד העברי לבש צורה חדשה (לא נאה)
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י .זז .טניוכ

באותה התקופה :נוצר ו קאלאמבורים עבריים ממין נודע .ובכלל השפיעה השאיפה

׳להפרזה ש על שמוש המשלים והציטאטים העבריים בעת ההיא .למשל :אם עד

או מצאו ספוקם בציטאט התלמודי ״טענו חטים והודה לו בשעורים• ,הנה מעתה

התאמצו להפריז עוד על ההלצה שבציטאט זה ,והתחילו אומרים :״טענו חטים

והודה לו כפריה ורביה׳(או-ב״שור הנםקל ,,ועוד הפתעות נפדוות כאלה) .וכן

לא הסתפקו עוד בהלצה הישנה ״כהמה בצורת אדם״ ,אלא הפריזו עליה בבדחנות

פרועה :״כהמה בצורת סוס* וכהנה וכהנה .ובז׳רנון מלאו את כל תאותם ...כי אין

כמוהו מסונל להפרזות פרועות ולכל מיני בדחנות .ואף הוא ,בתור זירנון ,היה בכלל

הלשון היותר מתאימה לאנשים ,שהפלפול היבש מצד אחד ,וההתרחקות האנוסה

׳סן הטבע ,מצד שני ,הסיתו בקרבם את רנש היופי וחרנשת חח ן האמתיי>.

*) אני םונח בבקשת אל כל הבקיאים נם*רותנו תישנה ,להודיעני את המקוד חראשון

,נכלל םקור קדום( ,אם רק י* מקור ם1רותי) ל.דבורים השנורים* *אני רועם כאן:

ארם דואג על אבוד דפיו ,ואינו דואג על אביד יםיו ,וכי׳(—.נפבא באחת םת1לות

ה״םפנה לשון׳ ,המוכאת גם בכפה מםדורי הת6לות — העורך).

כאדם העושה כתוך מלו.

לא יעיר .ולא יבוא (שנור במי הבריות בהוראת .חם ושלום׳.,רחשנא ליבלן• וברומי.).

שבק חיים לבל חי (אני םגאתי לו פקוד רק כםזדות הרבנית הפאוחרת ,כפו

בשאלות ותשובות •חתם םו6רי).

שתיקח י*ה בשעת ר.ת*לה.

ואני פורח לפםרע לכל פי שיעשה את בקשתי ,או שיודיעני בחחל■ (כהוה בר־פםנא)

׳*אין פקוד םערותי לדכוריפ הג״ל.
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אליחו מייטוס.

המוקעים בזהורית הערב.

הטולןעים בזהורית הזןרב,

הה .סי.ישמע נאקתכם סיוד^יח•!

ןזתנאקתכם הסרישית

בזהורית העיב.

אזןי שמעה כ$רב־אדגמן,

?לגים דנו וינו אמונים.

המה המו המונים

ב^דב־ארנמן...

אז ר?1יתי3 ,ן!פךבות רחוקות,

?מי ןנוני וב#תי וצלי,

$ת ?פדי סל ?ז?ילי,

?ן עדבות רחוקות...

^ אידילי לידלייןה *,קרת.

לכבות דנו ודנו פזמונים.

•זחל זחלו הממים

בינות חומות היךת...

המוקפים בזהורית הערב,

א?י ראיתי ?נ״?ש י^וימ

3ין 2ןנים מתלהבים

?ןהודיתה^ךב.
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•ו .פייםוס.

8ץ?ם דומם נבטה• בי ,דומם,

דמכם שותת ורוחץ.מליןם...

מה־תכיטו מעיניכם,

מה־תכיטובי דומם י...

?יני ב?כם ואחיכם ה?.ני.

מה־לי *ה ולצהלת פזןפונים *

זרים לי ההמונים.

$זזז לאךןט ה?ני...

קממןקיס בזהורית חזנךכ,

הה .מי ןזןזמס נאקתכם החדיעיהז

$ת נא.קר1כם החרישית

?זהורית העךב ?.י

י

•טווגרד ,א*ויל .6191
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ב .סןייבדם.

?דישה.

ג

הדבר הרי נלוי וידוע ז

בשעה שזקני־החסידים סםכ ו את ידם על הרבי מסדינורא זיל  -למלא מקום

אביו הזקן זציל ,היה הוא עוד כמעט נער ,לא מלאו לו עוד חמש־עשרה שנה,

והמקורבים יצאו לבקש לו את בת זונו.

לכאורה ,מי פתי ולא יתרצה להתחתן בו י הלא בן נדולים וצדיקים הוא,

ובלאו הכי  -אף הוא עצמו הרי למדן מופלנ הוא ,נחל בתורה ובעל נ*ח ,והוץ

לזה ,יםה הוא ,בריא הוא ,קומה לו ,הדרת־םנים לו ,כבן עשרים למראה ...על מצחו

הזך  -צל תמיד של מחשבות נבוהות ,ועל שפתיו  -צחוק קל מרחף תמיד ,ואף־

על־סי־כן  -כל היניעות לבטלה ,לא יצא כלום.

בא שדכן ושידוך בידו :כלה בת נרולים ,חוטר מנזע צדיקים וקדושים,

אביה  -חסיד ועשיר ,אומרים  :״תורה ונרולה במקום אחדי  -והדבר אינו מתקבל 5

םה טעם ? בכרכי הים הם יושבים ,בםרהקים  -ומי יודע מי הם ,ומה הם.

יושב לו בעיירה עשיר נרול ,איש חשוב מן היושבים ראשונה אצל שלחן

הזקן זיל ,ולו בתולה ,עודנה ילדה ,ובת יחידה היא לו ,ונפשו חשקה ביהום ...ולמה

לא?-עמד ושלח שדכן .בחצר מטים לההצעה אוזן ,׳הרבנית שנתאלמנה אומרת:

סי יודע ,אפשר ,הדבר מתקבל על הלב .ואחד מן החשובים נכנם לחדר ו זיל,

ומציע לפניו:

 -שדכן בא ...הדבר ראוי להשמע.

 -דחיינו?  -שואל הוא זיל ושחוק קל על שפתיו.

 -המחותן למדן ,אחד מן החשובים אצל אבא זיל ,ובת יחידה לו ...ולהפריז

לה נדוניא הוא אומר כך וכך.
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 -ומי הוא החשוב חזה ? דבר־סוד הוא ?  -צוחק הוא זיל.

 -ד אהויי.

912

כ .ץ6לבוים.

מתק הוא דל שעה קלה ומניו חור ו קצת ,ומיד הוא שואל ו

 -וודא רוצי! בי?

 -מה השאלה ז הרי הוא עצמו שלח את השדכן.

 -אכל אני איני רוצה,

 -וסה טעם ז

 -לא נראה לי.

 -ולמה?

 -הנזע פשוט ,תורה יש כאן .אבל יתופ־אנות היכן? מה היא שלשלת־

חיוחפץ שלו ?

וחהסיד משתתק .כאן  -הרי הדין עפו זיל  :ר׳ אהרן הוא בן משפחה עשירה,

משפחה כשרה ,אבל נש פשוטה...

ובמתים והלמן עובר ,עוד הצי שנה ,ועוד חצי שנה ,ואין דגר.

והענין מפליא ! האי מאי ?

ופעם אחת ישבו בסעודת ראש׳חודש ,והוא זיל פתח פץ הטהור בדברי תודח.

הענין הלך והתעמק ,פניו ויל התלקחו כאש ,והמסובים שתו דבריו בצםא; כל

הלבבות רעדו ,וכל הנפשות דבקו ונבלעו בו כנחלים בים .היתה שעה של דבקות

שלמה ,ממש נפש קשורה כנפש .רואים היה בעליל ,שהוא זיל מטפס ועזלה

למרומים ומעלה עמו על כתפיו את שומעי תורתו .מתוך עליה באים לידי התפשטות

ועשמיות ,מהתפשטות  -לשמחה ,לשמחה פנימית וחרישית ,שרק הנשמה פרנישה

כה ..,ומיד השמחה התפרצה לחוץ והיתח להלולא וחיננא ...ומעתה  -חדי תאים

הכל בחוש כי יפה עשו לבחור בו דל אחרי אביו ...וכלום מה הדבר חסר ? איי

הדבר חסר אלא שלא יהא הוא שרוי ״כנפו־...

ולאחר ברכת המזון ,כשהוא דל נכנם לחדרו ,נכנםו אחריו נם זקני־חחשידים.
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הוא זיל הרניש בדבר ושאל בצחוק ,כדרכו.:

 -דבר לכם אלי ד

 -דגי  -פחח אחד מהם .מידידיו של ר׳ אהרן ,ואמר :הכל כשורת — - -

 -ומה לא כשורה ?  -שואל הוא דל כדרך חלצה.

ההשובים שוחקים.

והוא דל אומר:

 -נם בעיני יפלא הדבר....

 -ומה התכלית ? הרי לכל עת ?

 -ופה אתה אוסר לעשות ,חכם?

 -כלום יודע אני? לסי דעתי ...הדי ר׳ אהרן; משסע סן השמים חוא.

022

6י״*ח.

י ״■ ■ 11י י

I

 -עיי מוכחו אחה שוקד ?  -נתן הוא זיל עיניו בו כהקטדה.

 -אלילה לי ...לא מטעם זה...

 -היה לא חהיה! מכיון שר׳ אהרן סעטיד על הדבר  -סיכן רע הוא...

 -אכל השרוי בלא אשה ...ועד אישתי השעור ?

הוא דל שקע במחשכות ,ישב שותק וםניו כבושים בידיו ,אחר בך קם ממקומו,

•סע חנה והנה ,ופתאם עמד ואסר בלשון החלטה:

 -השידוך חראשון שיבוא לידי  -אותו אקבל.

ולמחר  -והנה שדכן בא:

בשכונה של החצר ק דרות ,אם ובחה״ הבת  -יתומה מאביה הרב דמתא,

דטת־חאר היא מאין כמוה ,ומושלמת היא.

החסידים מהססים קצת :הרב הנפטר , -מתננד• היה ,והנערה  -אומרים עליה

*היא נוהנת יהירות בעצמה ,מתהדרת בלבושיה ומתקשטת ...אףכעל־פי־כי נכנםימ

לחדר ו דל ומציעים לפניו:

 -שדכן בא...

 -ובכן ?...

 -יתומה ...בת הרב דםתא...

הוא זיל  -דעתו ברחה עליו ,התבונן שעה קלה ואמר:

 -כיון שהנדתי ,שוב איני חתר ...מן הסתם כך צריך להיות.

ומיד קראו לשדכן ואמרו לו  -ק .והוא רץ לבשר את הכלה ,ובאוחו חלילח

נתבו אח התנאים.

והשמהה היתה נדולה .הוא זיל ישב אל השלחן שמח וטוב לב ,חדש הרבה
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ודושי תורה; החבריא צהלה ושמחה ,זמרו נכונים שונים .כל אותו הלילה אכלו ושתו

יקדו בהבורה ,ועד הבוקר לא טעם איש טעם שנה״ .רק ר ׳ אהרן לבר ו נטקד

0^8ו שט .ולמה? מנמנמ היה בלשונו ...הדבר אינו ישר בעיניו ...ברי לו ,כי דברים

בנו— איזו קנוניא היתה כאן.״ עורבא פרח ...אבל מי חושש לו ? רואים שהקנאה

והגעש מדברים מתוך נרונו ,ואין אדם נתטש על צערו...

ובלינ בעומר היתה החתונה .חסידים באו מארבע 6נות העולם ...זקנים ,נדולים,

גדיקים וםתם רבנים ,שלש מקהלות של ״כלי זמרי ,והשמחה חיתה מרובה .חכל

?טחו בשמחתו זיל .ובעת שעמדו החתן והכלה תחת החומה הכל ראו עין בעין

מזיווג הוא ק השמים; פני הרקיע היו מהורים באותה שעה ,הלבנה זרחה ,הכוכבים

דגחיקו ,ומני החתן והכלה כםני בני־מלכים; שניהם נבוהי־קוטה ,שניהם יטים וכרורים,

ישגזחס מלובשים בנדי הדר ,טשי טהוד ,וכשחזרו מתופתם זה בצד זו ,היה הלב

ו
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 .3ןאלבוי.6

מתמלא תענונ ,הנרות התלהטו ,כלי־הזטד נננו בקול ,הרבנית הזעה רקדה לפניהם,

ומלאכי השית הביטו אליהם ממרומים בעינים מאירות...

ובזע הבכורים  -באו כםעש כל החסידים לקבל את פני רבם .והיתה העדה

נרולה ,ואפילו זקני החסידים ,אלה שהיו בושים לבוא עד עתה ,באו נם הם ...ובבית־

המדרש היתה פתאם רוח אחרת; רוח חדוה ,וששון ויקר .הוא דל הניד ״תורה• לפני

התפלה סענינא דיומא ...בקבלת התורה דרש .בענין התדבקות שכינה בישראל...

והחסידים עומדים צפופים ושומעים בכונה .השמש זורחת ,ורוחות קלות מנשבות,

ובלבבות פורחת ועולח שמחה של קדושה ,והעדה שבה להיות שלמה כשהיתה—

נם ר׳ אהרן בא בתוך הבאים ,הוא שותק ופניו זועפים ,אבל בא ...הכל נתחדש

בקדם ,כמו שהיה בעוד חזקן דל חי עמם ,והעדה צהלה ,הזמר עלה מעלה מעלה,

ולשמחה אין קץ ונבול.

והוא דל  -מראה פניו נשתנה פתאם ,זורח היה כהדרו והכל ראו את השכינה

שורה עליו ...הכל מרנישים שוב מה שהרנישו מאז ומקדם • :ש להם על םי

להשען ...והסמ׳ האחרוי של האבלות נם הוא נמחק..

.II

והנה עברו שנות מספר ,העדה נתקשרה לו קשר אמיץ .ובאים מארבע פנות

העולם לשאול עצה ותפלה מפיו; שופכים לפניו את הלב ויוצאים מנוחמים ...והוא

דל  -הדרת פנים לו ,זקנו השחור מנודל ויורד לו על חזהו ,ובמצחו נתרבו הקמטים •

וכי קלה היא צרת הרבים ? אבל הבטחון נרול ,ולב אחד לכל העדה ,והכל שרויים

בשמחה; השבתות והימים הטובים  -מעץ עולם הבא ,ונפשו דל קשורה בנפשם

של החסידים ,והכל טוב ויפה ,אבל איזה עיקר הסר ...איזה חוט של צער נעלם

נמשך על השמחח ...כבר עברו ארבע שנים ,חמש שנים ,החסידים מצפים ,החסידים

מחכים ,והכל לבטלה ,אין כלום...
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ומעינים בדבר :אפשר לא נתן דעתו דל על כך ? עודנו צעיר ואינו מרניש

בדבר ? ואש תאמד  -דבר מצוה י יש לומר :טרוד הוא בענינים נדולים מאלה...

בינתים והנה עברו שמונה שנים ,תשע שנים ,והכל כשהיה .עתה נראה כל

הענין כמדרש פליאה :הרי אין לדבר סוף י

והוא דל  -כאילו אינו חושש כלל ...שרוי הוא כל הימים בשמחה ,יוש3

ועוםק בתורה ,מתבודד בחדרו ...מתהלך בין החסידים ואוםר דברי כדיחמ^ נאיי׳%

חוץ לעיר עם האברכים והומר לו לצון כדרכו ,כאילו הכל כשורה—

222

6רי*ח.

ורבים מן הזקוקים לתפלתו זיל נבוכו .׳ננעלו בפניהם השערים .ובאמת ,ס,

שהוא השוכי בנים ,רהמנא ליצלן ,או צער נדול בנים ימ לו ,היאך יכנם עתה

אצלו זיל לבקש מפיו עזרה ותפלה ? הרי יש כאן משום חשש ״לוענ לרש׳...

והחסידים באו לירי עצבות ,נם הרבנית  -רואים אותה  -והיא עצובה .חולכת

היא בחשאי ,ורוהה אין עטה .שקועה בהרהורים ,כמין צער טסיר מלוה אותה,

אבל חיא שותקה...

והוא ז״ל אינו נותן כלל את דעתו על הדבר ,משיח עם החסידים ,םזסד

אתם ,ואינו חושש.

<ומבקשים תחבולות ,סוף־סוף הרי כך אי אששר ,הרי צריכים לעורד ו על הדבר.

והיה מעשה :אנרך בא ,מיום חתונתו עבר ו עליו שלש שנים ובנים אץ לו,

והוא מיצר ורואנ ,מרעיש עולמות .אבל להכנם לםניו דל קשה לו  -אינו מעיז,..

וחותנו של אותו האברך ,הוא אחד פן החשוכים לפניו זיל ,והבת פסצרת כאביה -

•כתב פתקא ונכנם לפנים.

והוא דל מעיין בפתקא ,מעיין וקוסט את פצחו .נאנח אנחה קלה ,ומיד הוא

שוחק שחוק קל:

 -ופה הרעש ?  -הוא שואל.

 -כלומר?...

 -עוד יש פנאי.

 -הא כיצד ? הרי דבר מצוה ז

 -כלום כידו הוא?

 -אם כן?

 -עוד יש פנאי ...ומה כל החרדה?

והחסיד עומד ומהרהר :שעת הכושר היא ,ואין להחטיצה.י י ונאנח.
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 -ואנחה זו כלפי מה ?  -שואל הוא דל.

 -כלפי הא ,מענין לענין ...בשלמא האברך ...שאני ..,אבל

 -ומאי אבל ?

 -פשוטו במשמעו ...כםבור אני

 -כננר מה אהה מתכון ? הנד נא.

 -״מתי תעשה לביתך ? ...הדבר קשה לחס להחסידים.

הוא דל שחק .עצבות נחה על פניו ,דומה :עוד מעט ודפעה תרד פעינו...

טניט הוא אל החלו ן ואינו עונה דבר ,וכשהוא הוטך את פניו ורואה את ה<חסיד

עוטד עדין וטחכה לתשובה  -הוא אופר:

׳י וכסבור אתה ,שאץ רצוני בכך?

322

ב98 .יבויפ.

 -אס כן ...אדרבה?״.

 -מומה ׳ וכי בידי היא ? ...ודאי ק השמים מעככים...

 -חיכי תמצי?...

 -היכי תפצי ?  -הרי רואה אתה ? .י

 -אס כן  -הדבר רע מאד ?

הוא זיל הקפיד חרק מסיו:

 -ואתה מה בי תתערב בדבר?

החסיד נשתתק ,ומיד יצא לו.

ומהיוס ההוא  -שקע הוא זיל במחשבות ,סמן של צער גיאי* .לו על פניו,

והיה הולך כחפזון נשהוא מבולבל קצת ,נפנר בחדרו ,ואין איש יודע מה אתו...

מעט כאכילה ,מעש נשתיה והיה טרוד עד מאד.

ונם חרבנית  -פניה נשתנו ,אינה יוצאת בל היום מפתח ביתה ,ומעמים

קולה נשמע ,כשהיא מתפללת ושופכת דמעות ...החסידים שותקים וטצסים ...מונים

שבועות והדשים^ ...

והנה עברה שנה שלמה  -ואץ כלום ,הכל נשהיה...

כאן  -הרי רואים כחוש שמן השטים מעכבים...

ונברה חולשת הדעת דיל .בינתים ואיזה ילד נפל למשכב תסתכן .אבי הילד

נבנס בעל נדחו לפנים והניש סתקא ,והוא דל יושב ומביט בעינים עצובות ,ופתאום

וחוא נאנח בשברון מתנים״ .ולנס של החסידים המה לו זיל.

בץ כך וחסידים מתהלכים איש איש עפ ננעי־לבו ,זה  -ילד חולה לו .זה -

בתו בנרה ,תה  -בנים אץ לו ...הכל צריכים לרחמי שמים ,ואין עצה ז להכנפ  -מי

ימלאנו לבו ? ...חוששים משום צערו זיל...

וחחסידים יוצאים מנדרם..״ התחילו מרננים ...ודי אהרן  -בתו כבר בגו▼״
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ועריץ יושבת בבית אביה״ אמנם היא נהארשה לאחד ,אבל החתן לא ישר בעיניה

ומאנה בו ,והקשר הותר .ומתהלך לו ר׳ אהרן נם הוא בצרת נפשו ,נם הוא רתת

להכנפ לפניו זיל ואיגו יכול ,והוא קובל בלבו :הנערה  -עד אימתי תשנ? חדי

חיא למעלה מעשרים והמש ...נרולה החרפה ,וקשה לראותת בצערה ,עיניה כליח

בדמעות ,ובלאו חכי-הרי הטא הוא ...כלום *שיאנה לאחד מן השוק?...

ומתוך צער בא ר׳ אהרן להרהר אחרי מדותיו דל ,ומחרחורים רעים  -ליי•

דנון .ופעם אחת לא יכל להתאפק ונלה דעתו נסירוש:

 -היתכן? הרי שהה עשר שנים ...הלא רואים נחוש שמתחלה אץ חממ סן

חשפים ...ומה יש עוד לחרחר ולפקפק? כלום אץ דץ בישראל?...
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*יי׳1ה.

שומעים החסידים ומודים לו בלבם .ובאשת ,מה יש עוד לחכות? ואף־על־ס•

שהכל יודעים כי טינא בלבו של אהרן עליו זיל-ומה בכך? מה ענין זה ?׳זה?...

הרי הדין עטו ...משנה מפורשת :שהה עמה עשר שנים ...ובלאו הכי  -חדי

חחסידים משתמטים ויוצאים מכאן אחד אהד ...ומה להם לעשות? הרי בך אי־אפשר...

ויושבים החסידים בבית־המדרש ומעיינים בדבר .מה לעשות? זה בכה ,וזה

בכה ,עד שר׳ אהרן הדים קולו עליהם:

 -שוטים! למה נחשה ? יש להכנם בעובי הקורה ,המיצר נדול ואין אויר

לנשימה ...והתורה לא בשמים היא ...ודץ יש כתורתנו! ששא תאמרו :הוא עצמו

מאי?-הרי אין חבוש ...ודאי הוא ממתין לנו שנעזור בידו ...הבה ונעזרהו!...

 -יםה אמר ר׳ אהרן  -הסכימו כולם.

בינתים הניעו ימי נשמיט ,ימי הפתו ,הבצח רבה ברחובות ומחלה מהלכת בץ

הילדים רחיל :ואנשים הולכים חשכים וזועפים ,ומתקבצים הזקנים ,ור׳ אהרן בראש,

ונכנםים לחדרו דל.

והוא דל יוש :צולל ברעיונות ,ועיניו עצומות ,ואינו רואה ואינו שומע בלום.

דוסדים הם ומחכים רנע קל עד שהוא דל עמד ממקומו וראה אותם כשהם עומדים

לסניו בראש כ6וף ...והוא נבהל קצת;

 -סה קרה?  -הוא שואל.

 -אסכרה בעיר - .עונה האחר.

 -מה ,מה?

 -הילדים מתים  -נאנח ר ׳ אהרן  -יונקי שדים ,תעוקות של כית רנן.

 -מאימתי?

 -זה כמה שבועות.

 -ואנכי לא ידעתי? ולמה לא חניר ו לי ז
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 -רבי ,לא יכולנו - ...גאנח זקן אחד.

 -כלומד ?-...ופניו דל הורו.

 -פשוטו כמשמעו ,לא יכולנו לצער את הרבי...

 -מה פירוש הדברים?

 -רבי  -מנמנם אחד סהזקנים  -ימחל נא לנו הרבי ...לא היינו מעיזים..

כסבורים היינו ...שמא יש בכך מעין לוענ לרש ...לא יכולנו...

וכולם נאנחו אנהה מן הלב.

הוא ז־ל הודיד את ראשו ,עמד  -ואין מלה בפיו ,אחרי־כן קמט את מצה

ו

בזעף ואמר:

 -נזרה היא מלשניו יתברך ...ומי יבטלנה?..

.
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ב .לפלבוים.

 -היינו ?  -שואל האחד.

 -ותנזר אומר ...הצדיק נוזר - ...מוםיף השני.

 -אפשר הדבר תלוי במזל ...ונמלה של זו

 -לא! יודע אני ...ברי לי ...אני הנורם - ...נאנח הוא זיל.

 -אכל הלא יש דין כישראל? - ...אומר ר׳ אהרן ,כשהוא עומד מאחורי

־הזקן שבחבורה.

הוא דל נתבלבל עד מאד ,כםה את םניו בידיו וידום.

הכל שתקו.

והוא דל עומד ונופו לא נע ,כמעמ שפרחה נשמתו והוא אינו בעולם התחתון.

בכל הלבבות עצב נורא .וצער נרול ירד ומלא את כל הבית .ולאחר שעה קלה

נאנח הוא דל אנחה כבדה ומרה ,ואמר:

 -אמת ,הדין הוא כננדי ...אבל יודע אני ...אנ הנורם..י

התחזק הזקן שבהם ואמר:

 -אנשים פשוטים אינם מבינים ...וכשאינם מבינים הם משתמטים ונמנעים

מלבקר בית הרבי ...והתורה לא בשמים היא ...וכבר שנו חכמים :שהה עמה עשר

שנים הרי הרבי יודע...

הוא דל חשב רנע קל ואמר:

 -הלא צריכים לשאול נם את מיהי

 -ולמה ?  -שואל אהד מן הצד.

 -אלא מאי ? בעל כדוזה י  -הקפיד הוא דל.

 -בודאי ...צריכים לשאול נם את סיה ....בודאי צריכים  -נענו כולם.

הוא דל נשאר עומד כשידיו סמוכות על השלחן וראשו מורד על נכיהן,

והזקנים יצאו מחדרו איש אחר אחיו.
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.III

ובית המדרש הומה ,איש את רעהו יתלחש ,והכל יודעים שהדבר צריך

להשתנות ,שנם תפלה לא תועיל עוד ...ונם לא יעשה ...הרי הוא דל רםז על

זה :״נזרה היא מלפניו יתברך  -משמע שאי אפשר לבטל את הנורה.

ור׳ אהרן מזר ו את החסידים:

 -יכנםו אליה ...ידברו עמה ...ומאי כולי האי? כלום היא אינה מחויטת

במצוה? הלא דין תורה לפנינו ומי יתביש מפניה? וכי ״תכלית• היא זו שתשב כל

דיסים ותעםוק בתכשיטץ?״. .לא תוהו בראה...,

622

*דישה.

והמקורבים נשמעים לו והולכים ,ור׳ אהרן אחריהם ,נכנםים להדרה-ומוצאים

אוהה כשהיא יושבת לבושה בבנדי חמודות  -דרך שררה  -כדרכה .יושבת לה אצל

השלהן ודעתה נוחה עליה .המיהם עומד על השלחי ורותח ,ומסביב לו כוסות

נקיות ,והמנורות דולקות ,רהבות בבית.

והרבנית רואה אותם וקומטת את מצחה בתמהון; כלומר :.כניםה זו שלא

בזמנה מה היא? הרי לא שבת ולא יום־טוב עתה? ומיד היא חוזרת ומשערת:

הלילה ליל םנריר ,נשם בחוץ ,אפלה ,ראו מנורות דולקות  -ונפנםו ,בודאי  -לשתות

כום חמים ,והיא מומינתם לישיבה ומצוה ׳למזונ להם המים .י־< .׳ ,י. *1 ,

 -חמי ן  -אומר האחד  -מהיכא־ת׳תי ...אבל לא לשם זה אנו באים עתה.

 -אלא לשם מה?

 -דבר לנו להרבנית.

 -אלי ?  -מחסלאת הרבנית.

 -ובשליחותו של הרבי שיחיה אנו באים  -אומר ־׳ אהרן.

 -היאך? הרבי שלח אחכם אלי?

 -״שלחי לאו דיקא ...אלא ...היינו הך ...מנמנם הסיד אחר.

 -אני שומעת-.אומרת הרבנית.

-״ מרבנית הלא תבין מדעתה  -פתח ודבר בנחת זקךהחבורה  -הרבי שיחיה

׳יהרי אינ ו סתם יהודי ...יהודי פשוש שאני ...אבל רבי ,צדיק הדור ...רועה נאמן

לעדר־ישדאל ...החסידים משליכים עליו כל יהבם ...על צדיק הדור אנו נשענים...

ודואנים למזונותיו ,למשל ,כדי שיהיה פתחון פה ,לתבוע ממנו ,שנם הוא יתפלל

עלינו לפרנםה ...הרבנית הלא תבין ...וכשהוא עצמו חסר דבר ...איך אפשר...

אדרבה ,תאמר נא .מי יכול לביא ולבקש ממנו שיתפלל בעדנו על דבר שהוא

עצמו צריך לו? ...מי יערב את לכ ו לעשות כזאת ...הלא תכין הרבנית...
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והרבנית יושבת ומקמטת את מצחה .ועיניה מביטות הבטה משונה:

 -איני מכינה כלל ...לענץ מה נאמר ו הדברים ?

 -וכי מה אין להבין באן ?  -מתפלא האחד,

 -וכי מה איי באן להבין ? הרי נם אברהם אבינו עליו השלום התאונן :״ואני

הולך ערירי - ...,מסים השני.

 -וכבר מלאו עשר שנים  -מוםיף רי אהק את שלו  -הרי דיל

תורה לפניך ?...

ופני הרבנית חורו ואדמו חליפות ,קפצה ממקומה כאילו נשבה נחש ,עמדה

רנע ושוב ישבה על כםאה ,כבשה את בעסה ושאלה:

 -ובכן?

מ3

ב1?*? .בוים.
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 -הדי הרבנית יודעת איך נוהנים בישראל ...אולי המזל נורם ,הזוונ לא עלה

יפה ...אחר כך אפשר ישתנה המזל ,וישועה תבוא לוה ונם לזה...

 -ואם אני איני חוששת לבך כלל י  -היא עונה קשות.

 -היתכן? וכי אשה איננה מחויבת במצוה זו? מהו .איני חוששת״?

 -אבל-מנמנמת היא-מי יודע? ...ועוד  -לי אחת היא.

 -אבל לו שיחיה הרי הדבר נונע ...לו-לא אחת היא-...הרים קולו חצוף

אחד  -החסידים עומדים ומצפים ,הצדיק הרי משועבד לכלל ישראל!,

וכאן בערה כאש חמתה של הרבנית ,הלא אינה אלא אשה ובת ״מחננד׳...

קפצה ממקומה ועיניה לצאות לה מהוריהן ,רחמנא ליצלי ,םניה היו ללחב אש

והיא מרימה את ראשה כמעט בנאוה וצווחת בקול, :

 -ומי םבקש עצות מידכם ? אף מלה אחת איני רוצה לשמוע מפיכם ...יבוא

נעל הדין בעצמו וינד-אם יש לו מה להניד ...ואתם מה כי תתערכ ו בדברי צאו

מכאן! ראות פניכם לא אוכלו...

החבורה,נבהלה .כעם כזה ,צוחה כזו ,עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ...הרי

אין זה כלל דרך בת תלמידיחכם ,והחבורה באה לידי הנשדה מרובה ,אבל מ׳

האיש אשר ימלאנו לבו לחתריז כננדה?

ועד שהם עומדים ממקומם לצאת ,נפתח ה הדלת והוא דל נראה על המפתן

עמד הוא שעה קלה במקומו ,משתאה לדעת מי פה ומה פה ,אחרי־כ

הוא שואל:

 -רבנית ,מה קול הצעקות?

הרבנית מדברת רכות:

 -אתה שלחת את אלה?
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 -אני ?  -אומר הוא דל כשואל ופניו הביעו צער נדול...

 -התורה שלהה אותנו!  -הרים עוד הפעם החצוף את קולו  -הדבר היה

לשיהה גפי אנשי העיר ...הכל מתלהשים ומרננים ,אומרים :דברים בנו ...ובאמת

םי שמע כזאת? ...כל ההסידים משתמטים מכאן ומתפזרים אילך ואילך ,השתיקה

אםי־ה .לנו!...

עומדת הרבנית ופניה לבנים כםיד .הוא זיל הוריד את ראשו וכל נופו רועד*,

אבל היתק ...ועומדים הזקנים ושותקים נם הם .פתאם והנה אדמו פני הרבנית ונחל

דסעות פרץ מעיניה...

הוא דל הרד לנשת אליה ,אבל מיד התאפק ועמד על ממטו-

רבנית ...הבכיה למה היא...

822

8רי*יז.

הדבנית הסתירה ראשה בץ ידיה ובכתה בכי־מר ,והוא דל עמד בכובד־ראש

כשעיניו מלאות דמעות.

והזקנים השתמטו ויצאו בחשאי אחר׳־אהד...

.VI

והיה הדבר בין השמשות .יושבים החסידים בבית־המדרש ומתלחשים איש

את אהיו ,משתוממים ,מתיעצים נ היתכן! השליחים שבו בלא כלום *..דברו

דברים מפורשים  -ולבטלה.

 -נדול צערו של הרבי ...הרי סוף־םוף  -זוונ ראשו ...,ישב עמה עשר

שנים רצופות ...וכי קלה היא זו ?

 -בודאי ,ובודאי! אין זה מן הקלות כלל וכלל.

 -ובאמת ...הרי הסוף יוכיח על תהלתו ...שכל אותן השנים ששהה עמה-

לבטלה שהה...

 -ולמה? ...הרי יש דין ודיץ?

 -הוא אשר אמרתי :צערו נרול...

 -למאי נפקא מינח? -מתאנח ר׳ אהרן-להניח אן 1הדבר כמו שהוא אי־

אפשר ,הרי חובה למחות בידו ...ואם לאו  -כל הענץ למה הוא ...ואם תאמר:

הוא עצמו מאי?-הרי אץ חבוש ...ומצוה לםייע לו...

באותה שעה ,ודנה אברך בא לבית־המדרש ולוחש לו לר׳ אהרן באזנו:

 -הרבנית ...לפני שעה קלה הלכה עם שפחתה ...במבוי של בית־

המרחץ הלכו...

 -מה?  -קומט ר׳ אהרן את מצחו ומראהו כנבהל  -עד כאן ? !...

החסידים הקיפוהו, :

 -מה היה? מה מה?
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 -הה זה ננד התורה?-מתפלא ר׳ אהרן  -נרושת־הלב ...הנשמע כזאת?

והכל ממללים ומתלחשים ,הדבר נובע עד הלב ,היתכן? מרבדים בננדפטורץ,

ינושאים ונותנים ,והיא בשלה? ...דבר כזה הריהו בכלל כיעור...

 -ומה לעשות ?

 -ובי העולם הפקר י

 -הבו עצה.

עוד הם נושאים ונותנים ,והנה האברך החצוף בעצתו :
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ב .עפדבוים.
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 -מוציאין את המטה שלו ...תהא סרישה ...וםוף לדבר ...ולא כך עשה

ראובן ליעקב אבינו ,לסי פירוש רשיי זיל י ואנ ו  -הרי כונתנו לשם שמים...

הכל נזדעזעו :עד היכן חוצפה מנעת! י ואף־על־פי־כן לא השיב איש על

חדבר כלום ,אלה הביטו על אלה ,ושתקו שתיקה כהודאה...

 -ואליבא דאמת-אמר ר׳ אהרן לבסוף י אם נעיין כדבר ,הרי אין העצה מאת

רחוקה כל כך מן הדעת ,אדרבא...

ותוך כדי דבור והנה מקצת מן האברכים נעלמו מכית־המדרש.

לא עברה שעה קלה והאברכים שבו .פניהם היו כפני מתים ,רחמנא ליצלן,

ידיהם ורנליהם רעדו ,וכולם מתהלכים וכובשים עיניהם בקרקע ...ממש כבושת

נגג ...אמת ,לשם שמים נחבונו ,ואף־על־סי־כן ,טי יודע ? נדולה האחריות...

ומבינים הכל :המעשה נעשה ואין להש־ב...

ואימה חשכה נפלה על בית־המדרש .הכל הרנישו כי נכלה נעשתה ,והעושים

לא ינקו ...ונניעח בדבר הרי יש לכולם...

ולא •כלו עוד זקני־החסידים לשבת על מקומם במנוחה לכט נוקפס.׳•־

יצאו אל החצר ,התהלכו הנה והנה ,כל אחד שקוע במחשבותיו ,והכל שותקים ומחכים

לאחרית דבר ...י י

ועובר זמן מה ,מציצים דרך החלון  -ורואים אותו ז״ל כשהוא פוםע במהירות

הנה ~והנה• ,ושב על מקומו שקוע בהרהורים ,ושוב עומד ורץ לארכו ולרחבו של

החדר ונראה כמבולבל ,חס־ושלום ...משמע שהרניש בלבו ...מזליה חזי ...בעוד שעה

קלה והנה נם הרבנית באה ,עברה את החדר במרוצה שלא ירנישו בה״ באה לתוך

הדרה ,וקפאה במקומה כאבן ...ממתה עומדת יחידית ...ספקה את כפיה

וזעקת שבר משונה פרצה מנרונה  -אוי! -ומיד נטלה בלי כח על מעתה והתחילה
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מיללת בקול.

מהומה היתה כבית .האברכים נמלטו על נפשם.

השםהות מהרו לקולה של הרבנית ,חסידים רצים ובאים לחדרה ,וקולה עולה

עד לב השמים ,אוי לי! ואוי לי! אי־אפשר להשיבה למנוחתה...

הוא זיל חרד לבוא אל החדר ,וכשראה את הנעשה נשאר עומד ברחוק מקומ

ודעתו כמבולבלת עליו ,דיל .נםתלק מטנו כח חדבור..

והיללות והקולות אינם פוםקים ,שופכים עליה מים צוננים ,מנישים לה סס

להריח ואין מועיל.

והכל עומדים ומחכים ברתת וזיע ,מה יאמר הוא זיל על כך? מהיראים היו

שמא מתוך צער תתטלט חץ קללה מסיו ,וקללת צדיק

032

פרישה.

והוא זיל עדיין עומד ופניו משתנים כל רנע ,ופתאום  -כאילו הקיץ

מתרדמה ונמנם:

 -א? מה?

ולא יותר...

אבן נפלה מן הלב :שעת הסכנה עברה...

והיא  -אך שמעה את קולו ,התעודדה מעט ,וצעקותיה פסקו .לא גשטע רק;

^ולה כשהיא מתיםחת בחשאי.

הלב דוה ,קשה היה לראות בצער שניהם .הזקנים טלאים חרטה ,אבל הנעשה

אץ להשיב.

המתינו לה שעה קלה עד ששב אליה רוחה ,אז התחזקה וישבה על מטתה

והדמעות על פניה ,וזקפה עליו דל עינים בוחנות ...פניו החורים חורו יותר ,הזקנים

פרשו לקרךזוית.

 -בפקודתך הדבר נעשה ?  -היא שואלת.

 -כפקודתי? הם ושלום.

 -ובפקודת מי ?

 -כלום יודע אני?

•

 -אלא מי יודע ?

 -לא ידעתי דבר מכל הנעשה.

י -אמור לי! פה פירוש הדבר י..,

 -ומה לעשות ?  -נאנה הוא דל  -כח התורה ...ועיניו זלנו דמעות .הרבנית

נבהלה עד מאד ...והעומדים מסביב לא יכלו להביט בפניו דל מרוב צער ...הוא

דל שב לחדרו ,והרבנית  -נפלה על משכבה.
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דממה בחצר .איזה צער כבד ירד אל הבית .האברכים מתהלכים כינונם

ושותקים ...ובהחדר ,אצל החולנית-כל הלילה דלקה המנורה ,ושפחותיה  -מסביב

למפתה .הוא דל ישב סנור בחדרו ,הלך הנה והנה ונאנח ,ישב וחמב מחשבות

מרות וקשות ,וכל הלילה לא עלה על מטתו...

מהפכה היתה בחצר .הרבנית יושבת לה כל חיום כבית בוגיה וצועקת• .היא?

לא תצא מן חבית הוה ,אינה יכולה ,אינה רוצה.

132
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והוא דל עצבות נוראה שרויה על םניו .בל הימים הוא יושב כלוא בחדרו

ושותק ,אינו אוכל ואינו שותה ,בזקנו השחור נראו שערות לבנות.

והשבתות נעשו חול ,סנה זיון .הששחות הולכות כמעט בטלות :אינן מבשלות

ואינן אוסות .םניו זיל לא יראו אל ה״שלחן* ודברי תורה אינם נשמעים ,ועדת ה׳

כצאן בלא רועה ,חיו .רבונו של עולם! מה תהי אחרית דבר ? ומה עוד לעשות ?...

ונמלכים ושולחים לקרוא לרב אחד מקרוביה וממשפחתה .יבוא הוא וידבר

עמה ,ואף־על־פי שהכל יודעים שהוא ״מתננד•  -ומה בכך? הרי משנה מפורשת:

שהה עמה עשר שנים ...אדרבה ,יניד לה הוא ...הרי מ״צר• שלה הוא ואפשר

שתשמע לו.

והרב בא ,נכנם להדרה ,ואחריו נם אחדים מהחשובים ,והוא מדבר אליה רכות:

 -רבנית ,הרי יש בכך משום הלול השם? הלא בת נדולים את? ונם דיך

הורה את יודעת ,וכבר נאמר ״לא תוהו בראה• ...ונם עשר שנים עברו ,משמע:

נזרה מן השמים הוא...

והרבנית שותקת.

והרב  -מוםיף לדבר על לבה:

 -וכתובתך מרובה .ועולם־הבא מובטח לן ...ומה את רוצה עוד? כלום רוצה

את שיקפח הוא בשבילך את שני עולסותיו? והרי נם את מחויבת לשמוע בקול

תורתנו הקדושה...

 -איני יכולה ...איני יכולה - ...אומרת היא ונאנחת.

 -מה פירוש ״איני יבולה*? ״ואהבת את ה׳ אלהיך בכל נפשן׳׳ .אפילו

כשהוא נוטל את נפשך? והרי אין תחבולה ואין עצה לננד השפ יתברר? ...ובאמת:

.מהי ה״תכלית׳...
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וכאן בערה חמתה בה״ והיא קופצת ממקומה!

 -ואתה מה לך פה? מה אתה רוצה?

 -רוצה אני שתקיימי מה שנזרה :.תורה ...הכל מוזהרים על כך...

 -ואם איני רוצה לקיים?.

 -הדבורים הללו מה הם?

 -דברים כפשוטם :איני רוצה!

 -אבל הרי התורה םצוה?

 -איני רוצה לקיים!

הרב נבהל מאד ,מי שמע דברים כאלה? ה׳ ישמרנו...

ונם הוא קפץ ממקומו וצוה:

 -רבנית! קרובים דבריך לדבת כפירה ,ר,ל ז...

 232.י;

מיישוז.

 -אני עצמי אתן דין והשכון על מעשי ...מיום אדם אחר לא יהא

גענש עלי ...ואתה  -אל תבוא אל ביתי עוד! השומע אתה י אל תדאנ לאחרים,

דאנ לנפשך!...

והיא הרימה קול וצעקה וברוחה הקשה הטיחה דברים נם כלפי מעלה ,ודברה

דברים שאץ להעלות על הפה.

 -אינה שומעת לשום אדם ,בקול התורה אינה שומעת ...את החסידים אינה

יכולה נשוא ...לא תצא מזה ,ויהי מה!

 -הנשמע כזאת?! הרי היא יצאה ממש מדעתה ,דיל.

 -אבל  -אומר ר׳ אהרן טתאום  -הרבנית הרי צריכה לרהם עליו שיחיה?

העצבות מתשת כחו ,אינו אוכל ,אינו שותה ,והחסידים נמנעים מלבוא אל ה״הצר•.״

בית הרבי הולך ושמם ...וצערו של הרבי נדול מאד...

הרבנית מורידה את ראשה ושותקת ,ופתאום היא נותנת קולה בבכי}

 -אתה ...רק אתה הייב כדבר״ .אהרן! ...אתה ולא אתר...

 -האי מאי ? את מי היא מאשמת ?  -בא זקן אהד לידי הקפדה ,היא עקרה

ואחרים הייבים...

האשה יצאה מנדרה ,הרימה את קולה בשאנה:

 -צאו מכאן! אל תעמדו סה ,צאו! אל תבואו לביתי!

וקולה משונה ,ופניה אדומים ומאוימים כל כך ,עד שהחסידים נבהלו ומהרו לצאת.

ותרעה נדלה מאד ,סהד בא בלב חחסידים :טי יודע ? שמא תצא מדעתה,

חיו ,ואי־אפשר יהיה לנרשה...

ושבוע אחר שבוע עובר ,ואין חדשה ,הכל כשהיה.

בינתים  -והנה שבת־חנוכה ,הסירים באו מכל העברים ,מתהלכים הם בחצר

ומחרישים ,ודאנה על פניהם ,והשבח  -אינה שבת ,הוא זיל יושב בחדרו ,ובבית-
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המדרש  -דממה ועצבות ,התפלה אינה תפלה ,וקריאת התורה  -לא קריאה היא

והתסידים זועפים וטרי־נםש...

ונשמעו קולות מתלוננים •

 -מה יהי הסוף?

 -למה שותקים ,למה?

 -הנשמע כזאת?

 -השתיקה חטא נדול היא...

וכמוצאי שבת נאםפה כל העדה ונכנםה לחדרו זיל .בל פנים עצובים ,וכל

לבב דיי.

332

ב•? .לבוים.

והוא דל  -פניו חורו ,ובמצה ו נתרבו הזי׳טים ,וכשהרניש בנננסיש נאנח אוחה

כבדה ,והעדה הומיה:

 -רב.,״ אי־אפשר לנשוא עוד..,

 -המכחות שכתו...

 -עצכות בכל פנה...

 -היינו למשל ולשנינה...

 -הבריות מרננות...

 -והסוף מה יהיה?...

והוא דל עומד כעינים עצומות ,ומראה פגיו משתנה בכל רנע ככרום.

והעדה נאנחת.

 -אבל אחי בני ישראל ! מה בידי לעשות ולא עשיתי?  -אומר הוא דל

פתאום  -וקולו רועד מאד ,והדברים חותכים את הלב כתרב הדה ,וכל העומדים

עליו מורידים את ראשיהם.

אי־אפשר היה לנשוא זנערו ומכאובו

וכאן פתח ר׳ אהרן פיו ואמר:

 -רבי ...אם תפלה אינה מועילה־ הרי דין חורה לפנינו...

הוא דל נתן עיניו בו בהקסדה .הביט שעה קלה כשהוא שותק ושקע עוד

יותר נהרהורים ,עמד כאבן דומם ,כאילו אץ בו נשמה .ראו בחוש שהוא דל שואל

עצה שם במרום ...אחר־נך הפך את פניו לצד העדה;

 -הן ...נך רוצים מן השמים ,יהי נט!

 -ובעל כרחה?  -שואל האחד.

 -זה למח?

 -הרי היא מםרכת ...אומיה היא ,שבשום פנים לא תצא מזה ,לדיךתורה
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יי* תחוש ,אומרת היא.

 -כך אמרה?

 -כאזנינו שמענו.

 -נקרא לה ,ואני בעצמי אשאל את סיה...

ומיד הוסיף:

 -ומי שנרם בדבר מתוך פניה עצמית ...ומי שחצית את .אש המחלוקת

בבייי׳ ושלא לשם שמים ...אדור יהי האיש הוה ,ולא יראה נחת בבניו ובכנותיו

בל ים• ׳׳חייו...

רעדה אחזה את העומדים :הקללה ,שיראו מפניה חתמלטה מפיר ...עוד

סתהלה נכא להם חלב רע ...האברך החצוף ,זה שנכנס מתחלת מעשה בעבי הקורה.,
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8יי׳>ח.

*חי״ •

קכל את ענשו נבר ויצא מדעתו ,רח״ל, ...מרה שחורה• נפלה עליו ,וד!רבור

נסתלק 80יו...

ד׳ אהרן עמד ומניו שני מת ,ברכיו רעה ומניו צללו.״

בתוך כך נםתהה הדלת והרבנית נראתה בפתח.

הוא זיל רמז באצבעו ,וכל ועצבים יצאו.

ועברה עוד שעה ,ובכיה נשמעח מחדרו זיל ,ואחר הבכיה-דםסה ,ואחרי־כן-

יגרי־לחש ,מעין בקשת תו!נונימ ...עד מהרבנית יצאה מצד אחד ונכנםה לחדרה.

וסן הצד השני-מתח ועא זיל את הדלת לבית־המדרש ובשר:

 - ,,.מחר יכתכ ו את הנט:

לטחרת ישב בית־דין בבית־חסדרש ,הסומר כתב את הנט ,וםניו זיל היו

אחרים לנמרי ,העצבות עוד שכנה עליהם ,אכל בנון אחר ...והרבנית נם כן ישבה

כשהיא שותקת ,לא בכתה ולא דברה כלום; אך כשהוא זיל לקח את הנט בידו

ליחן לה ,ופתח :״הרי את מאךשת משני׳ התחיל קולו רוער ,ועידו זלנו

דמעות ,והרבנית קבלה את הנט והתהילה פתאום מיללת בקול ,והיללה היתח כל־כך

טדאה ,עד שהחסידים התחילו נם הם בוכים.

,הנישו לה סים קרים והשיבו את דוהה.

אהרי־כן עמדה ואמרה:

 -אני יוצאת מבית בעלי ...אתם חשבתם לשנות את המזל ...אבל סופכם

להתחרט ...טרחתכש לבטלה .בטוחה אני שלא יצא מזה כלום...

ובאותו היום לקחה עטה חפציה ויצאה מביתו ויל ,והלכה לנור מחוץ י לעיר

בבית קטן ומיוחד הרחק מבני אדם*.

.IV
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והימים נתחדשו כקדם .בכל פנות הבית חיתח אורה ,ובביח-הםררש כל המנורות

חלקות; חאברכיפ יושבים ולומדים בהתמדה ,והקולוח מתנשאים ועולים למעלח למעלה,

והכל כשהיה...

רק הוא זיל לא חזר לכמות שהיה .הוא נשתנה״ יושב הוא לו בחדרו חמיוחד

צולל ברעיוני לבו ואינו יוצא מפתח ביתו.

בין כן  -והנה שבת קודש באה .חחסידים  -דעתם רחבה עליחט  :״שלחן׳

יערך כדת ,תורה יניד-,והם מזמנים אל חשלחן את הכל ,מסייעים להנבאים בסדור

השלחנות .והוא זיל יצא מחדרו כשהוא לבוש בנדי משי ומניו הורים ,חורים
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כ? .שליבויט.

עד מאד ,ועיניו מביטות כנבורה ופחד יחד ,והכל משתתקים וכובשים נשימתם

מאימה ומחכים.

אחרי חדניפ פתח הוא זיל בדברי חורה ,וםובבים היו דבריו על סישת השבוע,

על הכתוב ״ולא תעלה במעלות על מזבחי׳ ...מענין למין  -ננע בסוד זוינ ראשון,

ובסוד ״המנרש מזבח מוריד עלץ דמעות׳ ...רמז לחורבן בית ראשון ,בסוד

.בפשעיכפ שלחה אמכם•״ .הכל הרנישו שקולו רועד ,ופעמים גפ נפשק ונשתתק

לשעה קלה ...ובשהסיר כמות ידיו מעל פניו הל עיניו אדומות ומניו להבת שלהבת.

כל נופו היה רותח  -בחינת אש ...והענץ הולך ומתעמק ,כלו פלאי־פלאימ ודד

רזים ...מקשר היה את כל חענינים בקשר אחד ,ודבריו נם הם כנחלי אש ...האברכים

עומדים ומנענעים בראשיהם .הזקנים מעמצין את עיניהם מרוב עמקות ומתאנחים

אנחות קלות ,והלבבות נפעמים ,ויראה נעלמה באה ללב ,וכמין יתוש מנקר בםח:

לא יפה עשו ,שלא כשורה כלל וכלל...

ונשהוא ויל נמר את דבריו וקולו הקדוש נפשק ,ואחר מן המנננים נתן קולו

בזמר ,מיד מלאו האברכים אהדיו ,וחזמר היה חולך ועולה מעלה ס עלה ,והכל

םרנישים :השמהה נוברת את העצבות ,והלבבות מתמלאים חדוה .רק הזקנים עדין

עומדים שקועים בהרהורים וחוט של צער מתוח על פניהם .הלב ידוה ואין

יודע למה...

והשבת עברה ,ורוח אחרת היתה ב״חצר• ,דוח חיה ...אמת שמרנישים ,כי

עוד איזה דבר חסר כאן ,שאין חכל שלס ...אבל אין בכך כלום...

ורק ר ׳ אהרן מתהלך לו בינינו כבוש כלו בתוך צערו ,כאילו ,חם ושלום,

דעתו נטרפה עליו .הוא שותק ולבבו יבכה בקרבו ...והיה הדבר לפלא :מה זה היה

לו םתאם ? ומשערים :אפשר אינו ״בקו הבריאות׳ ,אפשר נפל רוחו בקרבו ,חדי בת

יחידה לו ,ולמעלה מעשרים והמש היא ,ואולי עוד יותר מכן ...ועדץ היא יושבת
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ומצפה .וכי דבר קטן הוא ?

והוא דל התחיל לעםוק בסנוסים ,אינו אוכל ואינו שותה אלא כדי להחיות

את נפשו ,וכל הלילה אין הוא עוצם את עיניו לישו־ .יושב הוא ומעיין בטסר

פתוח לפניו וקולז לא ישמע ,הולך לו בחדרו אנה ואנה ושותק שת־קה של ענמת־

נפש ...ורק לפנות ערב ,בעת שקיעת החמה ,הוא יושב לו אצל חלון חדרו ,מעשן

את מקטרתו ומביט בעיניפ קמות בעיני זכוכית למרחק אין סוף ,ועל מצחו קמטים

רבים ודקים .סהד־פחדים מרחף סביבו .חסידים יראים לעבור לפני חלונו ...הלב

חומה ,הנפש עורנת להתקשרות ־ואין מבוא .כמין מחיצה מבדלת בינו זיל ובין הכריות...

ובלילה ,כשתא דל יושב לתקוךחצית ,קול דממה וחשאי עולה ,בקול ענח

בוכיח״ .והקול-טוען ...תובע ...בוכד ...ולטעמים נם נוער ...וצער נדול מרחף בחצר.
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מיישח.

ועוברים כפה ׳*בועות ,והוא זיל כבר שקע בולו בסנוסים ,אינו םדבר עס

איש״ אינו מוציא דכור קל מפיו ,וההסידים התהילו הרדים ורואנים לנפשו זיל- ,

ועוד הפעם מעינים בדבר :מה לעשות?

וד׳ אהרן מתנונה והולך״ ולב ההסידים המה לו ,סוף־סוף-עצם מעצמיהפ

ובשר מבשרם ...ופעם אהת בערב ישבו ההסידים אצל התנור בביח־הסדרש ודי

אהרן בא .קראו לו ופנו לו מקום לשבת אצלם ,והוא ישב מתוך אנחה.

ושואלים אותו:

 -אהרן ,מה היה לך?

 -ומה ראיתם בי?  -וצא עתה בשאלה ,כאילו אינו יודע דבר.

 -להעלים מטנו את ינונך לא תוכל ...חכרת פניך ...דותך רעה תמיד ,פד.

זה חיה לך פתאם?

והוא  -נאנח ושותק.

גערו בו:

 -האי מאי? המכםה אתה מאתנו מה שבלבך? .דאנה בלב איש•...

.בתוך עמך אתה יושב• ...והשתיקה למה היא ? אדרבה״ אמור ,דבר ,אפשר

בידינו לעזרך?

ור׳ אהרן נאנת עוד הפעם:

 -הרי רק בשר ודם אנכי ...וכלום יודע אני? ...אפשר שמץ של

מחשבה זרה היה בלבי ...אפשר הטחתי דברים כלפי כבודו ,שיהיה ...ומעט

תועומות היתה בלבי עליו ...ובאמת  -הרי בתי ,אישון עיני! ,ולמי אנ• עמל וטורח

כל ימי ? ואמרתי אראה נא בטובתה ...אזכה לנהת ...יצאתי מנבולי ובקשתי יותר

מדי ...ו״תוא׳ לא הסכים ,והיה מה שהיה ,דש להוש שמא נניעה לי בדבר...

יחקללה אינה נוחנת לי מנוח ...והרי בתי היחידה עדין היא יושבת בונרת בביתי...
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עזובה היא ...והיא עלמה כשרה וטובה ...עיניה כלות בבכי ...ואני ירא .בי האשם...

ידא אנכי מאד...

ועיניו רטבו מדמעות...

וההסידים מנענעיס בראשם ,לבם לבם לו ,והם יושבים ונטלכים כדבר ,הח

^זה שואל:

 -ומה העצה?

 -אדרבה״ ומה יכולים לעשות

 -אהרן ,הרי איש תחבולות אחה?

 -יש עצה  -אומר ר׳ אחרן  -ומי יחי ואלהים יצליח את עצתי.

 -אמור נא.
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 -אולי היה הוא דל מסכים עתה ...ואדרבה :דוטה שהזוונ מן תשמים,

וראיה לדבר הרי רואים אתם ...ואז היתה הקללה בטלה מאליה.

ההסידים קםצו:

 -עצה טובה.

 -מחשבה נפלאי

 -ובלאו הכי-וכי הוא שיחיה יהא שרוי יחידי כל ימיו?

 -אבל מי יודע ?  -נאנה ר׳ אחרי.

 -אס יתרצה הוא שיחיה?

 -לחוש טבעי...

 -יש בכל זאת לנםות...

 -אדרבה  -אומר ר׳ אהרן.

 -מהיכא תיתי

ומחכים עוד שבוע ,ועוד שבוע ,ודוחים את הדבר מיום .ליום ,עד שנזדמנה

לחס שעת־הכושר .הדבר היה לטני הפסח .החמה יצאה מנרתיקה ,ורוח קל מנשב,

זהוא זיל  -דעתי כדוחה קצת עליו ,והוא יושב לו במנוחה אצל חלון חדרו ומעשן

את ממטרתו ,ושחוק קל על שטתיו ,והחשובים סובבים אותו ,מדברים מעניני טםח.

משיחים במילי דעלמא ,ומענין לענין  -עד שבאו לענין ,השרוי בלא אשהי ...וזקן

אחד  -מידידיו של ר׳ אהרן  -מרמז מתוך אנחה.

 -אנחה זו מה ממשה? וכי שידוך יש לך בשבילי?  -שוחק הוא דל

כדרכו מאז...

 -כלום יודע אני?...

 -אמתי ,דבר! בודאי כבר מוכן בידך 0ה שהוא.

 -וכי הרבי אומר להשתדך?
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 -עודך שואל אם אני חפץ? מה השאלה? 5שיטא ו1שיאא! -אומר הוא

דל בדרך הלצה.

— באמת כךז

 -באמת ,באמת...

 -ובידי-שירוך ,ועם כחולה.

 -כך? ולמה אתה שותק? אמור ,אני שומע.

* -תו של ר׳ אהרן.

 -כך? ...ישן נושן ...ומאי? עודנה יושבת?...

־ י-

ן-

תיטה ,תימה.
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 -משמע :מן השמים הוא.

 -הדין אתך ...בודאי מן השמים הוא - ...שוחק הוא זיל .לאחר כן הוא

מחרחר שעה קלה ואומר:

 -יחי כן.

 -באשת?

 -הרי אתה שומע דברים ברורים :יחי כן .אלא תנאי אהד אני מועה :כלא

רעש .בלא מהומה ,חופה  -ודי...

 -ואימתי יעמידו את החופה׳

 -אפילו מחר.

החסידים אינם מאמינים לשמע אתן ,אבל הוא ויל דעתו בדוחה עליו ,סימני

שמחה נכרים על פניו ...הוא שוחק ואומר בפירוש:

 -,.ולמחר ...יכולים להכין הכל לחופה...

•ועומדים עוד שעה קלה ומשיחים ,ער ששקעה החמה״ והוא זיל שקע פתאום

במחשבות ,ופולט מלים:

 -לכו לכם! עזבוני לנפשי ,יכולים אתם להזמין את החופת למחר...

למחר עמד הוא זיל לחופה עם בתו של ר׳ אהרן ,ורי אהק  -ם:יו זרחו,

השמחה שודח עליו ,ומפניו זיל  -לא היתה נכרת לא עצבות ולא שמחה ,כאילו

אין הדבר נובע לו .הוא יצא אל החצר ,עמד תחת החופה ,והכל  -כאילו אינו יודע

מכל הנעשה אתו .ראו בחוש שנשמתו במקום אחר ...וכשנפל את טבעת־הקדושין

בידו ,נשתנו פניו .וכשהתחיל לומר . -הרי את מקודשת לי׳  -פניו נתעזחו

ושפתיו רעדו...

בינתים וכל החסידים הריעו :מול טוב! מזל טוב ז ונתנו קולם בשיר .והובילו

את ההתן ואת הכלה להדרם .ומיד ישבו כל הקרואים לםעודת הנשואין ,והבל
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שמחים ופובי״לכ ,רועשים ומזמריט ,ופתאם  -והנה הוא דל נעלם מן הבית-

ור׳ אהרן אך הרניש בדבר ,ופניו היו כםיד ,ברכיו כשלו ,ונפל והתעל!*.

צעקה נהיתה בבית .הבלה התחילה מיללת בקול רם .עד שהשיבו אה רוהה

בסים קרים.

והוא זיל ישב סנור בחדרו ,ישב ועשן את מקטרתו ועיניו  -בשמי קורה...

והכל היה ,ללא הועיל .הוא זיל התפשט את עצמו מן העולם הזח לנמרי,

ייחיה מסנף את עצמו שלא כדרך הצבע .פניו דלו ,תקנו היה הולך ומלבץ פיוט י
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ליום ,וכי׳ היום הוא יושב סנור בחדרו ,יוצא הוא רק מדי שבת בשבת ,מניד דברי

תורה ,ונ׳דבדיו היה מפעםע פחד סםיר ונורא ...ואהר־כך הוא שב לחדרו ולא יותר.

ובתו של ר׳ אהרן היתה הולכת תמקה מיום ליום ורוחה נבקה ,בקרבה .מיה

הוריקו ודלו ,והיתה יושבת ובוביה כל הימים באץ המונות ,ועיניה האדיטו מבכי;

ונעשו דולפות ורכות.

והקללה נתקימה:

ר׳ אהרן לא ראה נחת כבתו היחידה.־.

*וריסהו תר־׳גיו.
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מ .כךאלי*זר.

י *9פל.ן3ןגה.

ימי■ מועטים קודם פטירתו ׳אל בעלה ישבה חנה־לאה ליד מטהו והסתכלה

בטניו הצנומים מחמת חולי ,שחוריקו ובשרו את קרבת המות .עיניו היו עצומות,

תדמה לה לחנה־לאה שטחנמנם הוא .נאנחה בחשאי ועיניה זלנו דמעות .ובו בדנע

הקיץ החולה ושאל:

 -חנה־לאה .למה תבכי?

מקנה מהרה למחות דמעותיה וענתה מתוך בעתה:

 -רק נדמה לך ...לא בכיתי כלל...

אך החולה היה כאילו לא שמע את התנצלותה ,והוא הוםיף ואמר:

 -לא ישנתי ...אך עצמתי עיני מתוך הרהורים ...הרהרתי בך ...הלואי שיתן

לך אלהים כח לעמוד ברשות עצמך ...טוב טוב לך שתדורי בביתך לבדך ...ככר

אמרתי לך פעמים רבות :איי האבות והבנים צריכים ויכולים לדור יחדו ...אין נחת...

אץ כבוד...

הדברים יצאו מפי ו בלחש ,למקוטעין ,וחנה־לאה הטתה אזנה והקשיבה ,ונענעה

בראשה לאות־הסכמה ,ותמהה מאד על בעלה ,שמזהיר עליה מםני הבנים.

לאחר פטירתו של בעלה ,כשבאו השכנות בימי־האבל לנחמה ,שדלו אותה

בדברים ,שטוב לה להכנים אל ביתה את בתה דבורה ,כדי שלא תהא נלמודה .אך

זזנה־לאה שמרה בלבה את דברי בעלה קודם פטירתו והתאמצה לקיים אותם.

ואולם מקץ חלשים אחדים תקפה עליה הבדידות ונכרה עליה העצבות .חייה

לא היו חיים ,באין איש בבית .מה טעם יש ,למשל ,ב״קידוש והבדלה/ששומעים

אותם מפיו של שכן? או מה הנאה יש בסעודה־של־שבת ,כשאץ ״זמירות• בץ

תבשיל לתבשיל?

לפיכך נמלכה חנה־לאה והלכה לביח־הקברות ושפכה את לכה על קבר בעלה,
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ובקשח ממט מחילה ,על שאינה יכולה לקים את צואתו.

142

מ .בן״אלישוי,

וכששבה לביתה ,נדמה לה ,כ• היא רואה את בעלה מוטל במטה ונותן עיניו

בה ומנענע בראשו כאומר, :הרי רק׳ לטובתך נתכונתי.״ ואם דעתך נוחה בכך,

עשי כטוב בעיניך׳...

בעלה של חנה־לאה היה חולני כל ימיו ,וכל פרנםת הבית היתה• עליה .אך

היא האמינה כאמונה שלמה ,בי רק בזכותו של בעלה ,שהיה יושב ולומד תורה,

היה הקדוש־ברוך־הוא מזמין לה פרנםה .חנותה הקטנה היתה מלאה קונים ,אף־על־

סי שםמוך לה היו כמה וכמה חנויות נדולות ויפות ממנה .ולא עוד ,אלא שלא

ידעה הנה־לאה מימיה כל מחלה וכל כאב ,אף כי יושבת היתה תמיד בטחב ובצנה.

אין זאת כי זכות תורתו של בעלה עמדה לה.

עתה לאחר שנפטר  -קמצה עליה פתאם הזקנה עם כל תולדותיה .עיניה

נעשו כהות ,שעול תדירי תקף עליה ,והיא חשה ברנליה ,ביחוד בימות הגורף.

רק שלש או ארבע שנים היא דרה יחדו עם בתה דבורה ,וחנה־לאה נודקנה

כל־כך ,עד שהיא רואה את עצמה כמיותרה בעולם .אמנם הבית ביתה ,החנות חנותה,

וכל בני־הבית ,בתה ,חתנה ,נכדיה ,זהירים בכבוד־אם ,ולא עוד אלא שמחבבים אותה

ושומרים עליה .ובכל זאת תש כחה של חנה־לאה מיום ליום.

היא רואח כחוש ,כי משנפטר בעלה נםתלקה ממנה זכותו ,והרי היא עוברת

• ובטלה מן העולם.

חתנה ,בעלה של דבורה בתה ,הוא מלמד־תינוקות ועני מדוכא כל ימיו .בכלל

הוא ביש־נדא ,משתכר מעט ,ואלמלא אשתו שנושאת־ונותנת בשוק ,לא היה הבית

מתפרנם .ולפיכך היא המוציאה־והמביאה בבית ומושלת על אישה .ופעמים שהיא

.באה לידי בעם ,מנדפת את בעלה ומקללת את בניה ,צועקת ואומרת:

 -הכח אבנים כחי? ...למה הטלתם עצמכם כלכם עלי? ...לבו ממני ...לא

אוםיף עוד לשאת משאכם...
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ובשעות אלו נדמה לה לחנה־לאה ,כי הדברים האלה מכוונים אליה .חן היא

אוכלת ואינה עושה .ואף־על־פי שבתה לא מנעה מעולם בכבודה אפילו בדבור קל,

היא רואה את עצמה כנעלבה ומשתדלת לצמצם את עצמה.

כמה פעמים ,כשבתה שואלת אותה :״אמא ,כבר אכלת?* היא עונה :״הן,

•־חי ,,אף כי לא בא עוד אוכל אל פיה.

ובשעת מנוחה ,כשדבורה פורקת מעליה את עול הדאנות־של־ם־נםה,

־היא מסתכלת בפני אמה ואומרת ,פעמים אל עצמה ,ופעמים באוני כני־ביתה

או שכנותיה:

242

האם הזקנה.

 -אד ואבוי לי! ראו נא את םניה כמה דלו! ...נצטמקו כנויל . ..אץ זאת

בי חולה היא ...מה לעשות?! מה לעשות!?...

באהד מימי סוף־הקי״ן באה אל העיר הקמנה .״על קבר אבות .,בתה הצעירה

של חנה־לאה ,רוזה ,זו שדרה בכרך .היא באה אל עיי־מולדתה לבושה בנדי משי,

מקוששת בכל תכשיטיה ,כדי להראות את עשרה לבני עירה .זה כשתים־עשרה שנה

שעזבה את עיר מולדתה ,ועתה היא דוצה להראות ביםי עשירותה ,שדכשה לה

במחיר יפי נעוריה.

ברנע הראשון שראו עיניה את אמה ,שנפלה על צוארה מתוך נשיקות

רפובית מדמעה ,ספקה כפיה ובקול דוה צער ,מעורב במין תוכחה ,שאלה את

אחותה בלחש:

 -דבורה ,מה היה לאמנו?.״ למה את מחשה?...

זו נדה וענתה:

 -מה יש כידי לעשות? ודאי שצריכה היא ממול ,אבל הלא עיניך רואותיי.

רמזה לה על העניות שמציצה מכל מנות הבית ,נוטלת כחו של אדם ומטילה

עליו את הזקנה.

וביום המחר ,לאחר ששבה הבת העשירה מבית־הקברות ולבה רך מן הדמעות,

ששפכה על קבר אביה״ ומרוכך סדברי־המוםר ,שהשמיעו באזניה הנשים ,על

שעזבה את אמה לנוע ברעב ,פנתה אל אחותה ואמרה בהחלטה:

 -מחר אני נוםעת לביתי ואמי תםע עמי.

דבורה נב*לה קצת וענתה:

 -חזששמ אני ...הרי אמנו לא עזבה מימיה את עירה הקמנה ,ואיך הובל

לחיות בנכר?

 -בנכר?ו-הטסיקה האחות העשירה מתוך תרעומות  -הלא בביתי עתידה
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״יא לדור .כלום נכריה אני לה?

דבורה נםתה להמתיק את דבריה ואמרה:

 -חם־ושלום ...כלום איני מבינה ,שבביתך לא תהא אמנו חסרה כלום?...

אלא אני אמ־ת ,שיפה לזקנה שכמותה לשבת במקום מנוריה ...וכי מה הם

צרכיה? ...אילו שלחת בשבילה בכל חודש וחודש כמה שתשלחי ,היתה יכולה

.פה לחיות בןנח ונחת...

האדית העשירה נכנםה לתוך דבריה ,ענתה ואמרה:

י לשלוח כםף קשה.י י העתים נעשו רעות ...אבל בתוך הוצאות־הבית לא

342

<

־ז

 .0נןיאליעיי.

ניכר ,כשםועד עוד איש אהד .משץי השולחן שלי  -הוסימה העשירה ביהירות -

יכולה להתפרנם משפחה שלמה.

יכורה נםתה עוד הפעם כחה להשיכ את אחותה ממחשבתה.

 -אבל  -אמרה כמו לעצמה  -קשה לי לתאר .כיצד תוכל אמא לחיות באץ

נכדיה לפניה ...הרי היא כרוכה כל־כך אהריהם ,כמו שתם כרוכים•אחריה ...ואץ כל

פלא.״ הלא על ברכיה נולדו ,לעיניה נילו ,ולא עב־ יום שלא נראו לפניה;..

כאן נעלבה האחות העשירה עלבון גדול וענתה מתוך כעס עצור:

 -אין אני יכולה להבין ...הרק כניך שלך הם נכדים ,ובני שלי אינם

נכדים לאמנו ? ;...

נםתתמו מענותיה של דבורה ואמרה בדרך נמר:

י -מילא* ...ואלה את אמא ...אם היא רוצה לנסוע ...כלום לטובתי

אני מתכונת?...

הימים הראשינים לשבתה בבית בתה הצעירה היתה חנהילאה כחולמת .הבית.

המרווח עפ רהיפיו המהודרים ועפ כליו המפוארים נראו בעיניה כארמון של ה״םריץ״,

זה שהיו מםםרים עליו נפלאות בעיירה הקפנה.

היא היתה פוםעת על נבי הרצפה המפורטי .בזהירות יתרה ,כאילו דרכ ו רנליה

על נבי לוח של זכוכית .מתיראת היתה לשבת על נבי הכםאות המרופדים טשי

ירוק ועומדים מסביב לשולחן מקושט.

פעמים ,כשהיתה נשארה לבדה בבית ,היתה עוברת אט על פני י חחדריס,

״ מתבוננת אל הכלים היפים שלא ידעה שמושם ,נונעת באצבעותיה בדברים יקדים

שנראו בעיניה מופלאים ,לוחשת בשפתיה אמרי התפעלות ומהרהרת בלבה :״הלואי

שאזכה לראות עשירית מזה בביתה של דבורה׳.

בבית הנדול הזה יחדו לה חדר לעצמה ,שכ ו מצאה חנה־לאה מקלט בכל
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שעה ,שחיו באים אורחים ויושבים לשהק בקלפים או לעםוק בשיחות־תולין ,שאינן

מובנות לה.

בכלל ראתה חנה• לאה ,שבתה משתדלת לשפר את הייה ולהמציא לח כל

םחפורה ,עח־ ביטים הראשונים לכואה הלכה עמה רווה אל בית־כנםת סמיך ו?ודה

לה שפ מקום לתפלה.

 -נם פח בכרך  -אמרה יה בתה מתוך צחוק של חבה  -יש אלחיפ ויש׳

שערי־שמיפ ואת יכולה להתפלל בכל יום ,כמו בעירנו הקטנה,

442

האם חזקנה.

הבית הוא מלא כל טוב ,וחנה־לאה יכולה לחיות ברוח ובכבוד ,כלי דאנה

יובלי עצב .היא רואה ומבינה ,כי חתנה ,בעלה של רוזה ,יש לו עםקים טובים,

וכםף לא נחשב כלל בבית .ש הוא נם אשתו אינם קמצנים ומסרנםים אותה

בעין יפה.

ובכל זאת אין חנה־לאה רואה נחת בחייה אלו .אין היא יכולה לעקור מלבה

את מרנש ,שאוכלת היא פה לחס חסד ,שמתפרנפת היא כםו מן הצדקה . .הם נותנים

צדקה לעניים רבים ,ואף אני בתוכם־.

כמה פעמים הרהרה הנהרלאה בלבה, :הלא רווה בתי היא ,רייזילי שלי,

שטסהתי ורביתי ,ולמה זה איני השה אליה שום קורבה? *...נם הילדים שלה אינם

קרובים ללבה בילדיה של דבורה .״אפשר מפני שמפונקים הס ואינם נזקקים לרחמיה•.

וחתנה ,בעלה של רחה ...חנה־לאה מתעבת את מניו השמנים והמנולהים,

״מני נוי׳ ,אף כי מסביר הוא לה פנים ומדבר אליה רכות ושואל תמיד לשלומה.

ולפיכך עלה על לבה של חנה־לאה כמה פעמים לשוב אל עיר־מולדתה.

תקפו עליה הנענועים .כמה היא משתוקקת לדבר עם דבורה בתה ,לחבק ולנשק

את הילדים שלה ,לראות את טני חתנה .ביחוד חזקו הנענועים בימי השבתות ,ואו

היא מחליטה ״לשוב אל ביתה• .אך .במוצאי־שבת היא נזכרה בדלות המקננת

בביתה של דבורה בתה ,בפרוםת הלחס שאינה מספיקה ,ואז היתה ,דוחה את נםיעתה

״עד אשר ירחס ה׳/

מן היום הראשון שבאה חנה־לאה לדור בבית בתה העשירה היתה שרויה

בעולמה המיוחד ,שהצטמצם בהרהוריה על דבר דבורה בתה ועל דבר עיר־מולדתה.

.

היא לא ידעה ,אף לא השתדלה לדעת ,את הנעשה בבית .הכל היה זר לה ,העםקימ,

השיהות ,המנהנים ,האורחים  -כל אלה היו רחוקים מלבה וטהבנתה ,היא בקשה איזה
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ענין בבית לטפל בו ,כדי להפינ שעמומה ולהתקרב קצת אל מקוס דירתה ,אך לא

מצאה מאומה .בבית־המבשלות לא הניחו לה לעשות דבר. .לא נאה לך ,אמי׳ -

אמרה לה רוזה .ושני הילדים ,נכדיה ,בן ובת ,היו מרוחקים ממנה ,מפני שהיא לא

הבינה לשונם והס לא הבינו לשונה.

רק כעבור חדשים אהדיפ לשבתה אירע בבית דבר ,שחנה־לאה לא יבלת*

כדרכה ,להסיח דעת ממנו ולאמר ,כי אין זה נונע אליה.

בתה חזה חלתה ...היא חלכה לשאול ברוםאים ...שכבה במטה ...על השלחן

נראו צלוחיות ...נשמעו אנחותיה ונויחותיה של החולה....

חנה־לאה חרדה .לב אס התעורר בקרבה .ננמה לחדר בתה ושאלה לשלומה.
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ט .נן־אליעזר.

 -מחלת נשים  -ענתה הכת בקיצור.

הנה־לאה הסתגלה כפני בתה ,נהנה ולהינזה על אזנה:

 -לפי דעתי ,הרי...

על םנ• הבת נראה היוך בענותה:

 -רב לי...

ולאהר זטךמה ,כשנ־כחה הנה־לאה ,כי השערתה אםת היא ,אמרה אל בתה

מתוך ניל .כמנצחת:

 -הלא אמרתי לך ...נזכה ל״מזל־טוב־ ...בשעה מוצלחת...

 -מה שמחה יש כאן ?  -ענתה הבת כמרונזת.

רצתה הנה־לאה להוכיחה בדברים על שהוציאה מסיה דופי כזה״ אך גפני

בתה זו ניטל ממנה כה־תדבור .אילו היתה דבורה בתה מוציאה מפיה דבור כזה״

היתה מקבלת ענשה מפי אמה כראוי לה.

כשמלאו ימיה נםעה דתה מביתה ,וביום המהרת בשרו לה להנה־לאה ,כי-

בתה ילדה בת .הזקנה נכוכה ,בקשה לראות את פני היולדת בו ברנע ,אך אמרו

לה ,כי רק ממחרת יתירו לה להכנם לבית־היולדות ,שבתה שוכבת שם.

כל אותו היום היתה חנהרלאה שרדה בצער .שמונה ילדים ילויה דבורה בתה,

וכולם נולדו על ברכיה .בשעה כזו היש רופא נאמן יותר מאם? וכאן הרי היא

כזרה בעת־קשה כזו לבתה...

בעבור שבעה ימים חזרה היולדת לביתה״ ועמה באה מינקת ,אשה בריאת־

בשר ובעלת פנים יפוה .הנהרלאה נטלה את הילדה בזרועותיה ,נפםה אותה ,הסתכלה.

בפניה הזעירים ,אמצה אותה אל לבה .על־ידי פעוטה זו נעשתה לה בתה קרובה יותר,

וכל הבית לבש בעיניה צורה של בית־קבע לה .קודם חשבה אותו רק לדירת־ארעי..

ושמחה נדולה שטחה חנה־לאה ,כשיחה לילדה עם מיניקתה את החדר המפולש
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להדרה .היא תהא סמוכה לנכדתה הקטנה ,תשניח עליה ,תטפח אותה , .תטפל בה.

הילדה הקטנה באה לעולם חולנית ורםת־אונים .והנה־לאה נתמלאה רחמים

רבים אל היצור החלש הזה ,״שנם לצעוק לא היה בו כח .,והיא תמהה מאד ,על

שבתה ,אם הילדה ,עזבה אותו בידי המינקת ורק לעתים־רחוקות היא נכנםת לשעה

קלה לראותה ,״כאילו לצאת ידי חובת אם׳.

בלילות היתה הקטנה מקיצה בבכי והמינקת לא התעוררה משנתה ,ורק חנה־

לאה היתה לרדת מעל מטתה ונתפזת אל עריםת הילדה לנענעה ולהשקיטה ,״*ף־

שעם אחת לא באה האם בלילה ,לראות איך התינוקת ישנה ,הלב אץ לה?״
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האפ הזקנה.

ויש אשר חלתה הקטנה ,וחנה־לאה היתה שרויה בחרדה ומבקשת תרופות ,אך האם

היתה שקטה ,ולא עוד אלא שלנלנה על האם־הזקנה ,שהשקיעה כל חייה בנידול התינוקת..

״היא אינה אוהבת את הילדה*  -הרהרה חנה־לאה כמה פעטיפ , -מה רעה

מצאה בפעוטה זו י כלום היא אשמה שחולנית היא ופניה צנומים וכל נופה סדולדל ?

אדרבה ,לפיכך צריך לטפל בה יותר ,כדי להחליסה״.

פעם אחת הלחה הקטנה כל־כך ,עד שהנה־לאה התמלאה םהד למראיה—.

היא ישבה כל היום וכל הלילה ליד עריםת נכדתה ושמרה עליה.

ודוקא באותו ערב הלכ ו כל בני־הבית ,ונם רוזה בתוכם ,אל התיאטרון ,כאילו

לא היה דבר.

לב חנה־לאה היה מלא בעם ומרידות על אכזריות זו של בתה ,עד

שנמרח לנדף אותה בפעם הזאת כיאוי לה״ נם סדרה בלבה את טענותיה .״הן נםי•

בלב אס־חורנת יש חמלה יותר• .״מי שאינו מרחס על בניו ,סימן הוא שאין לו לב יהודי׳.

אך בני הבית שבו לאחר חצות הלילה ,וחנה־לאה דחתה אתי השיחה עם בתה

ליום טהר .בינתים הוקל לה לילדה ההולה ,ומתוך שמחה שכחה חנה־לאה את כעםה.

ואולם כל עמלה של האש הזקנה עלה בתהו .הקטנה לא האריכה ימים .רק י

חדשים מעטים חיתה .ולאחר מחלה קצרה מתה.

הנה־לאה לא משה מחדר התינוקת במשך כל אותם הימים שחלתה ,עד

שיצאה נשמחה .לבה היח מלא צער מעורב בחמה .וכשנכנםה האם לחדר הקטנה

בשעת נםיםתה והסתכלה בפניה ,אף הוציאה מטסחח לבנה והנישה לעיניה ,הרנישה

חנה־לאה שנאה עזה אליה ואמרה לנרש אותה בנדוף.

ולאחר שמתה הילדה לא התפלאה עוד חנה־לאה על שכל הדבר עבר בחשאי:.

לא ככ ו הרבה ,לא יללו ,אף סימן של אבלות לא נראה בבית.

אך כלילה שאחר הקבורה ,כששכבה חנה־לאח בחדר אחד עם המינקת ,שלא
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הספיקה עדיין לעזוב את הבית ,שפכה לפניה את לבה:

 -אנשים אין לב הם בני הכרך.

 -כך ,כך  -הסכימה המינקת.

 -בת יש לי בעיר מולדתי ...שמונה ילדים לה ,יאריכ ו ימים ...כשנולד ילד נדלה

השמחה בבית ...הן מתנת אלהים היא ...וכשחלה ילד לא ידעה האם מנוחה ...שכחה

את כל העולם ...וכאן ...אל יחשוב לי אלהים לעון ...למה נותן הוא ילדים לאל ו?.*.

המינקת נענעה בראשה ואמרה:

 -העשירים אינם שמחים בילדים ,זה הוא ענין לעניים .אלה אין להם.

הענונות אחרים ,אבל העשירים יש להם מלוא כל העולם ,ולמה להם ילדים? ־

הילדים מטרידים אותם ,מכבידים עליהם ,נוטלים .מהם זמנם.

V
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ם .נז״אזייעוו.

חנה־לאה שמעה את הדברים ומשכה בכתפיה ,כאילו ספרו לה על דבר פץ

בריות משונות ,שיש להן לב אחר ונשמה אחרת טוו של בני־אדם.

והמינקת הוםיפה לדבר:

 -הרי אני באה לבתי ה״^ךמות• ויודעת את מנהניהן ...הי עושות כל

התחבולות שלא ללדת בנים ...פעמים שחן נענשות על־כך בחליים ונם במיתה...

ופעמים שאין התחבולות מועילות ,ואזי בא לעולם ילד חולני ומנונע ,שםופו למות...

כך הן ה״מדמות• בימינו!

המספרת רקקה מתוך בוז ובחילה ,וחנה־לאה לא האמינה למשמע אזניה .אך

פתאום נצנץ רעיון במוחה ,שהרעיד את כל נופה והטיל עליה מין אימה.

המינקת כבר שקעה בתרדמה וקול נחרה נשמע על פני ההדר ,אך חנה־לאה

לא יכלה לנום .היא התהפכה מצד אל צד ,שכבה והרהרה ,העלתה בדמיונה את

מנהני בתה בימים שהלכה לשאול ברופאים ,נזכרה בקטעי־שיחות ,שלא הבינה או

סירושם ,והחשד נבר בלבה ,כי המינקת דברה אמת...

ממחרת בבוקר ירדה חנה־לאה מעל מטתה ,התחילח צוררת את חפציה

ומבינה עצמה לדרך .וכשנםנשה שעות אחדות אחרי־כן עם בתה ,וזו שאלה אותה

בתמהון. :מה זאת״? ,ענתה הנה־לאה בקיצור, :אני נוםעת היום לביתי.,

דוזה עמדה משתוממת ,הסתכלה בפני אמה ושאלה בקול מלא עלבון:

 -ויי מה חסרה את בביתי? כלום םנעו ,חם־ושלום ,בככודך?

חנה־לאה הרימה אליה את עיניה וענתה מתוך זעזוע־נפש ,שנשמע בו בכי חנוק:

 -אם אםתר׳ל ,עליה השלום ,היתה מיותרה לך בביתך ,ודאי שאני נם־כן

מיותרה פה ...את נרמת במיתתה של אפתד׳ל...

האשה הצעירה נבוכה .פניה התאדמו ולא ידעה מה לדבר.

וקודם נםיעתה של הזקנה ,כשאמרה רוזה לתת לאמה כפף ,דחתה אותה
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בנזיפה ואמרה מתוך כעם עצור:

 -אלהיט יעזר לי בלעדיך ...מידי רצחנית איני רוצה לקחת מאומה...׳

בעיר מולדתה לא דברה חנה־לאה על אדות בתה מאומה׳ כאילו התבישה בה״

וכשהיתה דבורה בתה מעתידה עליה לםפר לה ,כיצד חיה אחותה ואיך פנהני

ביתה ,היתה חנה־לאה מסרבת ועונה:

 -אל תקנאי בה ,בתי ...אין לי נ ח ת ממנה ...מה יש לה מכל עשירור״ה ?..י

טוטב שתחדלי ...לבי מר לי...
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*עקב לתר.

עם מנדות-ערב•

* • ?  5 -יי

...ואן* קם מנדןת-ןיךב דם ¥ל5ר׳\

אפיף תךעןןת־^ד ועיכ-ח־אל

וכןף־השממח חופפה על מתעובתי

ופתיחות ללךאת נ??זי זלעות־ןיל.

וה3ה לסדאי8ותי ?רוב הדקיקה״

ויופע חן אדגמן על הפןיר;

וחדרי נפשי מלאו חרדת ?מיחד.

!  I -י־ -וי ד^ :יי* • . - I

?הךדת ביתץ; לפני ה?ויר...

ומןזרד מן הךממה• והחלזון,

אף פנה עמאל וימין :אי מזה י

דהי לי גלוי־קזכנינה ללא חזר

ואפל גלד־עינים ואיים־פ;

ואני מ?לות אל ניל האור הטהור

;חליתי ^ח וכל מקדימי:

על מה 3לי ?!ךות־אור נכלאתי מאיר.

הקדמתי נביא-ובלי ךברן :י

ותהי ?לות־נפשי לי לר;ז יומם׳

ולבלהות־?זחור בלילות ין#י־חלוס;

ימג?3י חזון לצו לי ממקודם

דרגנו אחדי :דרך אוךר יו?!;
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>* .דגי.׳

סוד גא אןי  -וא$ר :ל$ם  -זדון;

נמךי־ךשע הם בלי עם ןיד!

הבוז להם-ורוחי כם לא ידון•

־ ־ך * יי XI

^יהעזכיםאלןיוךכיללד.

ןנעןיךה נא לאפל שיר א8לה,

אעזיךה נא לאלמון שירת עכול;

י-ע ס0ק $מאיר נם בי־ח תךעלה

ומחום אלך נש בהן!ר־בל...

ןוך רבו לי הימים לל*־ז$ם

ולילות ?כרי־<ןזממה הכהו לב;

סף ר^לי ?מרךיהו ,דל ?גט.עם -

א<ן£נו יב?^ תקוה עוד לכאב.

ועתה $ה תוחלתי עם ערבים י

:י * * ־ •:-־ :-־•

לו ק^ב־תחנון ךך כת9לת צום!

לו דםזןה אחת לאיר כבות־ע־נלם

ול?ל סךאיהי הנם  -מליסת־תם..

.

1^3

062

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ח ,נ ,כ״אליק.

*לוי יה&וי בלעזוז.

בני־אדם זורים בכל יום לרוח ,בכונה ולםי־תומם ,מלים חמרים חמיים ,אותן

ואת צרופיהן השונים ,ורק מועטים מהם יודעים או מעלים על לב ,מה היו המלים

ההן כימי נבורתן .כמה מאותן המלים לא באו לעולם אלא אחרי חבלי־לידה קשים

וממושכים של רורות הרבה; כמה מהן הבהיקו כברקים פתאם ובטיסה אחת האירו

עולם מלא; דרך כמה מהן נמשכ ו ועברו מחנות מחנות של נשמות היות ,נשמח

הולכת ,נשמה באח ,וכל אחת הניחה אחריה צל וריח; וכמה מהן שמשו נרתיקין

למיכניסמום דק ומורכב מאד של מחשבות עמוקות והרנשות נעלות בצרוסי-צרופיהן

הנפלאים ביותר .יש מלים  -הררי־אל ומלים  -תהום רבה״ יש שבמלה קטנה אחת

נננזה כל תמצית חייה ,כל השארת נפשה של שיטה פילוםופית עמוקה ,םךהכל

של חשבוךעולם שלם .יש מלה שהכריעה בשעתה עמים וארצות ,מלכים הקימה

טכםאותם ,מוםדות ארץ ושמים הרניזה .והנה בא יום והמלים החן ירדו מנדולתן

והשלכ ו לשוק ,ועתה בני־אדם מנלנלין בהן מתוך שיחה קלה כמי שמנלנל בעדשים.

היש לתמוה על כך? אין טחרחרין אחרי מדות הטבע .כך מנהנו של עולם:

מלים עולות לנדולה ומלים יורדות ונעשות חולין .ובעיקר הדבר ,הרי אין לך בלשון

טלה קלה שלא היתה בשעת לידתח נלוי־נפשי עצום ונורא ,נצחון נדול ונשנב

של הרוח .בשעה שנדהם ,למשל ,אדם הראשון מטל הרעם  -״קול ה׳ בכח ,קול י

ה׳ בהדר•  -ובנפלו על פניו ,מכה תמהון ואחוז חרדת־אלהים ,פרצה אז מפיו

מאליה-גאטר ,בחקוי לקול הטבע  -מין הברח פראית ,מעין שאנת חיה ,קרובה׳

לןןול ״רף  -זה הנמצא בשמות הרעם של הרבה לשונות  -האם לא הביאה קריאה

פראית זו נאולה נדולה לנפשו הנדהמת ? האם בקריאה זו ,הד נפש שנזדעזעה לכל

מעמקי מצולותיה ,נתנלה מנכורת היצירה מהרדתח ומצחלת נצחונח כשעור טחות

מאלה המתנלות ב״דכור מוצלח• בעל תוכן נשנכ ,שעלה ביד אהד החתים הנדוליט׳
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בשעת עלית נשמה? האם כאותה הברה קלה ,נרנו־ המלה העתידה ,לא נכרכת
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ח .נ .ביא^יק.

מסכת פלאים של הרנשות ־בראשית ,הרנשות עזות בחדושן ובבירות בפראותן,

מעץ תרדה ,פחד ,השתוממות ,הכנעה ,התפעלות ,התעוררות לעמוד על נפשו ועוד

ועוד כאלה? ואם כן הוא ,האם לא היה אדם הראשו ן ברנע זה אף הוא לרוחמה

נשנב ,בורא על־פי אינטואיציה ניב־שפתים ,וניב נאמן מאד  -על־כל־פנים לנבי

עצמו  -לזעזועים נפשיים עמוקים ומסובכים ? וכמה מן הפילוםופיה העמוקה ,כמה

מן הנלוי האלהי  -כמו שבבר העיר על זה הכם אהד  -היה בדבור הקל ״אני•/

שהוציא אדם הראשון מפיו?

ואף־על־סי־ןן ,הנה עינינו הרואות שמלים אלה ,ורבות אחרות כיוצא בהן,

עומדות מובלעות ואישון-ולא כלום .הנפש כמעט שאינה נפנעת מהן .תוכן נאכל

וכהן הנפשי פנ אוי נגנז ,ורק קליסותיהן ,שהושלכו מרשות היהיד לרשות הרבים,

עדין עומדות בלשון ומשמשות אותנו שמוש רםלקטיבי ומרושל בנבולות מצומצמים

של הניון ומשא־ומתן הברתי בתור סמנים היצונים והפשטות לדברים ולמראות.

הדבר הניע לידי כך ,שלשון האדם נעשתה כשתי לשונות ,שנבנות זו מהרבן זו:

לשו ן פנימית ,לשון ה י ה ו ד והנפש ,שהעיקר בה ,כמו במוםיקה ,ה״איך ,לחוד -

במדור השירה ,ולשון היצונית ,לשון ההפשטה וההכללה ,שהעיקר בה ,כפו במתימפיקה,

ה״מה״ ,לחוד  -במתיצת ההניון .ומי יודע ,אולי כך יםה לאדם ,שיהא יורש.את

קליפת המלה בלא תוכה ,כדי שיהא ממלאה ,או מוםיף בה ,כל פעם מכחו שלו

וםוריה בה מאור נפשו הוא .רוצה אדם בקב שלו ,ואלו עמדה המלה הדבורית כל

ימיה במלוא כחה וזהרה הראשון ,אלו היתה טלותה תמיד כל אותה הפמליא של

הרנשות ומחשבות ,שנקשרו בה בימי נבורתה ,אפשר שלא היה שום ״חי מדבר•

מניע לעולם לידי נלוי עצמותו ואור נפשו שלו .סזף־פוף כלי ריקן מחזיק ומלא

אינו מהזיק ,ומה אם המלה הריקנית משעבדת ,המלאה לא־כל־שכן.

על מה יש לתמוה? על אותו רנש הבטחון ועל אותה קורת־הרוח ,שמלוים
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את האדם בדבורו ,כאילו ה1א מעביר באמת את מהשבתו או את הדנשתו המובעת

על מי־מנוחות ודרך נשר של ברזל ,והוא אינו משער כלל ,עד כמה מרופף אותו

הנשר של מלים ,עד כמה עסוקה ואפלה התהום הפתוחה תהתיו ועד כמה יש

ממעשה הנם בכל פסיעה בשלום.

הרי הדבר בדור ,שהלשון לכל צרופיה אינה מכניםה אותנו כלל למחיצתם

הפנימית ,למהותם הגמורה של דברים ,אלא אדרבה ,היא עצמה חוצצת בפניהם.

מחוץ למחיצת הלשון ,מאחורי הפרנוד שלה ,רוחו של האדם ,המעורטלת מקליפתה

הדבורית ,אינה אלא תוהה ותוהה תמיד .אין >*מר ואץ דברים ,אלא תהיה עולמית?

״מה• נצהי קפוא על השפתים .כאמת אין מקום אפילו לאותו ״מהי ,שיש במשמעו

כבר תקוה לתשובה ,אכל מה יש שם ?  -״כ ל י מ ה  -בלוס םה סלדבר׳ 110 .ככל*

נלוי ובסוי בלישון.

זאת הניע האדם לידי דבור ורעהו מתקררת בו ,אין זה אלא סנודל פחדו לחשאר

רנע אחד עם אותו ה.תהו• האסל ,עם אותה ח״כלימה /םנים אל םנים בלי חציצה.

.כי לא יראני האדם וחי׳  -אומר התהו ,וכל דבור ,כל נדנוד של דבור ,הוא כםויי

םשהו על קורטוב של ״כלימה• ,קלםה נועלת בתוכה מפה אפלה של ״תיקי ,נצחי.

שום סלה אין בה ב ט ו ל ה ה נ מ ו ר של שום ש א ל ה ,אבל מה יש

בה?-כסויה .אץ נםקא־מינה מה היא אותה המלה ,ההליפוה באחרת ,ובלבד

שיהא בה לםי־שעה כדי כםוי וחציצה .שתי אחיות צוררות ,משתי קצוות

מקבילות ,המוםיקה האלמת והמתימטיקה המסמנת ,מעידות כאהת על הטלה ,שהיא

.לאו דוקא•״ שאינה אלא מין רקמת תהו; אלא כשם שהנוסים נעשים מורנשים

לעין ומסוימים במצריהם על־ידי שהם חוצצים במקומם בפני האור ,כך המלה מקבלת

ישותה דוקא על־ידי כך ,שהיא סותמת כעדה נקב קטן מאותו התהו והוצצת בפני

אפלתו ,שלא תהא זו מפעפעת ויוצאת עליה לטשטש את תחומיה .היושב יחידי

באשון־חושך ואפלה ומרתת ,משמיע קולו לאזניו :קורא את .שמע* או מצפצף

בשפתיו .למה? .ס נול ה• היא להסיח דעתו גלהפיג ם ח דו .וכך

המלה הדבורית  -או שטה שלמה של מלים  -כחה אף היא לא בתכנה המפורש-

אם בכלל יש כזה-אלא ב ה סח־ ה דעת הכרוך בה ,העלמת־העין היא סוף־סוף

המקלט הקל והנוח ביותר ,אף אם מדומה ,מפני הסכנה ,ובמקום שםקיחת העינים

היא נוטה הסכנה ,הרי אץ לך נם מקלט בטוח הימנה ,ו״יםה עשה משה שהסתיר

פניו׳, .ומי יודע ,אולי באמת הדבור שמבראשית נזרק לא מבין שנים ,בין אדם

לחברו ,בתור כלי־שרת חברותי ,מעין דבור שלא לשמו ,אלא דוקא מסי האדם

היושב יחידי ,בין אדם לעצמו ,בתור׳צורך נפשי ,מעץ דבור לשמו נרידא ,בחינת

״כתוכי ישתומם רוחי ועם לבבי אשיחה* ...לא נתקררה דעתו של אדם הראשץ ער

שהשמיע את עצמו לאוניו .ואולם אותו הקול שמבראשית ,שהעלה את חכרת
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האדם ממצולת החמי  -הוא עצמו עמד פתאום בקיר מבדיל בץ האדם וכץ מה

ש״מעבר הלז* ,במי שאומר :מעתה ,אדם ,יחיו פניך מכוונים רק כלפי מה ש״מכאן

ואילך .אחריך אל תביט וב״מופלא• אל תציץ ,ואם תציץ-׳ לא תועיל ,כי לא

ידאה האדם את ה״תהו* פנים אל פנים וחי .חלום שנשכח-לא ץבד *וד .אל;

ה״תהו* תשוקתך ,והדבור ימשול בך.

ובאמת אין ,הדעה והדכור׳ שולטים אלא נמה ש״םכאן ואילך* ,בר ׳ אמות

של מקש חמן .אך בצלם יתהלך איש ,וככל אשר יתקרב אל האור הטדוםת

שלםניו ,כן ינדל הצל מאחריו וכן לא ימעט האופל מכל סביבותיו .״מכאן

ואילך׳ אולי יש לישב את הכל; בדוחק או ברוחה ,אבל יש לישב .העיקר ,שלא

ישאד חלל ה״דעה• של האדם רנע אחד פנוי בלא סלים צפופות ורצופות זו אצל זו
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ח .ל .כיאלייק.

״—ז—*״י ו ייי —* -־י י־ —————^——^—1——6

כקשקשי השריון ,ללא ריוח בינתים כחוט השערה .נר הדעה והדבור  -הנהלת

•והשלהבת  -נר חסיד לא יכבה ,ואולם אותו השטח של ״מכאן ואילך ,השרד

־בחחים האור המדומה  -סוף־םוף במה נחשב הוא לעומת ים האיךסוף של אופל־

העולמים הנשאר עדין ,ושישאר תמיד ,מ כ ה ו ץ .וסוף־סוף הלא דוקא אותה האפלה

הנצחית ,זו המפולת אימה כל־כך  -הלא היא היא לבדה שמושכת אליה כל ימי

עולם את לב האדם בסתר ומעוררת בו נענועים כמוםים להציץ כה רנע קטן .הכל

יראים ממנה והכל נמשכים לה ,במו מינו נבנה עליה מחיצות של מלים־מלים

ושטות־שטות להעלימה מן העין ,ומיד הצפרנים חוטטות וחוטטות באותן המחיצות,

׳כדי לפתוח בהן אשנב הטן ,סדק כל שהוא ,ולהציץ דרך שם רנע אהד אל פה

ש״מעבר הלו־ .אולם ,אחה ,שוא יניעת אדם! בו ברנע שהסדק נםתה לכאורה- ,

והנה חציצה אחרת ,בדמות מלה או שטה הדשה ,עומדת פתאום במקום הישנה

וחוםמת שוב את העין.

וכך אין לדבר סוף עד העולם .מלה הולכת וטלה באה ,שמה עולה ושבה

*וררת  -וה״תיקו• הישן והנצחי בעינו עומד ,לא ישתנה ולא יתמעט .נתינת שטר

על החוב ,או רשיטתו בפנקם ,איננה עוד פדעון החוב :פורקת היא רק ל פ י ־ ש ע ה

את משאו מעל הזברון ולא יותר .והוא הדין בדבור ההחלטי ,כלומר ,בקריאת שם

וקביעת סדרים וםינים למראות וצרוסיהם .שום תשובה לשאלת המהות אינה מובלעת

ועומדת ממילא בדבור סתם .אפילו דבור של תשובה־בהדיא אף הוא אינו באמת

אלא נוםה אחר של השאלה עצמו /״כתפיה• מתורנם ,בניחותא ,,פננון של כםוי

במקום הןלוי .אלו באנו להפשיט את ה״חוך הגמור ,האחרון ,של כל המלים

והשטות ,סוף סוף ,אחרי מצוי אחרון ,לא יעלה בידנו אלא שם אחד הכולל

את הכל ,שם בן ב׳ אותיות .ואיזהו? עוד הפעם אותו ״מה* הנורא ,שמאחוריו
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עומד איזה ״איקס• עוד נורא סמנו  -ה״כליטה• .אבל בוהר האדם לפורר את חובו

׳לסדורים קטנים ,בתקות־שוא להקל בנך את הפרעון .וכשאץ ההקוה מתקיםת ,הוא

©חליף מלה בטלה ,שטה בשטה ,כלומר ,נותן שטר חדש תחת הישן ודוחה או

סרחיב לעצמו את זק חפרעון .בץ כך ובין כך  -והחוב אינו בא לידי נובינא לעולם.

מלה או שטה יורדת איפוא מנדולתה וממנה מקומה לאחרת לא מפני שהורע

כחה לנלות ,להאיר ,לבטל את ה״תיקו /מקצתו או כולו ,אלא דוקא להפך :לפז

שנשחקה המלה או השטה רדוב מעוך ומשסוש וחטוט ואין בה עוד כדי כפוי והעלמה

יפה ,וממילא אץ בה עוד כדי הסזדהדעת לפי שעה .האדם מציץ רנע בסדק שנפתח,

ולפחד ו הנדול מוצא והנה שוב ה״תהו* האיום לפניו ,והוא קופץ וםותם לפי־שעה•

את הסדק ...כמלה חדשה ,כלוםר ,אוחז ב״סנולה• הבדוקה לו מכבר ,םאהותה

הקודמת ,כמסיחה את הדעת לפי־שעה  -והוא ניצול פן הפחד .ואל התמה.ן
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גליוי וכ8וי כלשון.

ה״סנולה* מועלת למאמינים בה ,שהרי האמונה עצמה אף היא אינה אלא הסח־

הדעת .האין דונםא קרובה לזה בין ה״מדברים• עצמם ז אדם ,כל זמן שהוא חי

ושואף ומתנועע ופועל  -ממלא חלל ,והכל מובן ,לכאורה; ,הכל אתי שפיר׳ .כל

שטף החיים ,כל תכנם  -אינה אלא השתדלות רצופה ,יניעה בלתי פוםקת של הסח

הדעת .כל רנע של ״רדיפה אחדי־ הוא באותורנע נם ״פליטה מך-וזה ,רקזה ,כל

שברו .שכר רדיפה  -פליטה .הרודף מוצא כל רנע את םסוקו לפי שעה לא במה

ש השי נ אלא בסה שנמלט ,והוא הנותן לו צל של קורת־ריח ובטחון לפי שעה.

״כי מי אשר יחבר אל כל החיים יש בטהוך .אך הנה מת האדם  -והחלל נתרוקן.

אץ מה שיםיח את הדעת  -והמחיצה נםתלקה .הכל נעשה פתאם בלתי סובן.

ה״איקס׳ הנעלם משתרבב לפנינו שוב בכל מורא קוםתו  -ואנו יושבים לפניו רנע אחד

על הארץ באפלה אבלים ודומם כאבן .אבל רק רנע אהד ,לפי ששר של חיים מקדים

סתימה לפתיחה ,והוא מזמין לנו מיד .סנולה• חדשה להפיח בה את הדעת ולהפינ

את הפחד ,ועד שלא נםתם הנולל על המת  -וכבר נמצא אותו החלל שנתרוקן

סתום שוב כאחת מן המלות ,תהא זו של הספד ,של תנחוםין ,של פילוםופיה או

של אפונה בהשארת הנפש וכדומה .הרנע המסוכן ביותר  -נם בדבור ונם בחיים -

אינו איםוא אלא זה שבין כםוי לכםוי ,כשהתה ו מנצנץ ,אבל רנעים כאלה מעטים

מאד נם בשנרת הלשון ונם בשנרת החיים ,ועל־פי־רוב בני אדם סדלנים עליהם

ואינם מרנישים .שומר פתאים הי.

ומכל האמור יוצא הבדל נדול שבין לשון בעלי פרוזה ללשון בעלי שירה.

הללו ,בעלי הפשט ,סומכים עצמם על ה״צד השוה־ ועל המשותף שבמראות ובמלים,

על הקבוע ועומד בלשון ,על הנוםח המקובל  -ולפיכך עוברים הם את דרכם בלשון

בטח .למה הם דומים ? למי שעובר את הנהר על־פני קרח מוצק ,עשוי מקשה אחת.

רשאי ויכול תא זה להסיח את דעתו לנמרי מן המצולה המכוםה ,השוטפת תחת
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רנליו .ואלה שכננדם ,בעלי הרמז ,הדרש והסוד ,רדופים כל ימיהם אחרי .הצד

המיחד• שבדברים ,אחרי אותו המשהו הבודד ,אחרי אותה הנקודה ,שעושה את

המראות -וצרוסי הלשון המכינים להן-כחטיבה אחת בעולם ,אחרי הרנע בךהחליף

שאינו נשנה עוד לעולמים ,אחרי נששתש היחידה וםנולתם העצמית של הדברים ,כפי

שנקלטו אלו ברנע ידוע בנפש רואיהם; ולפיכך מוכרחים הללו לברוח מן הקבוע

והדומם בלשון ,המתננד למטרתם ,אל החי והמתנועע שבה .אדרבה ,הם עצמם

מהויכים להכנים כה כל רנע  -על־פי מסתהות מסורים בידיהם  -תנועה בלתי פוםקת,

הרכבות תרוסים חדשים ,המלים מפרפרות תחת ידיהם :כבות ונדלקות ,שוקעות

ח .נ .ביאליק.

... — — —,י—-^—^-*.י — —.-י -..־ ־ ־ י ׳׳.״*״י***———י ־•־״■״

חודחות כםתוחי החותם באבני הח^ין ,מתרוקנות ומתמלאות ,פושטות נשטה ולובשות

נשמח .בחמר הלשון בא על־ידי כך חלופי משמורות והעתק מקומות .תנ אהד,

קוצו של ירד  -והמלה הישנח זורחת באור חדש .החול מתקדש וחקודש מתהלל.

המלים הקבועות כאלו נחלצות רנע רנע ממשבצותיחן ומחלישות מקום זו עמ ד.

ובינתים ,בץ כםוי לכםוי ,מהבהב התהום .תהו סוד השפעתה הנרולה של לשו

ן

השירה .יש בה מנרית היצר של הרנשת האחריות ,מן האימה המתוקה של העמידה

בנםיון .ולמה הללו דוטים? למי שעובד את הנהר בשעת הפשרה על־םני נלידין

מתנדנדים עפים .חלילה לו להשהות את הרנל על נבי נליד אחד יותר מהרף־עץ,

יותר מכת קפיצת־הרנל מנליד לחברו הסמוך ומחברו לחברו .בין הפרצים םהבהבה

התהום ,הרנל מתמוטטת ,הסכנה קרובה

ואף־על־סי־כן נם מאלה יש שנכנםים בשלום מחוף זה ויוצאים כשלום אל

החוף השני .לא את הפתאים בלבד שומר זד.

עד כאן על לשון המלים .אבל מלבד זה ״עוד לאלוה• לשונות כלא מלים נ

הננינה ,הבכיה והשחוק .ובכולם זכה ה״חי המדברי .הללו מתהילים ממקום שהמלים

גלות ולא לםתום באים אלא לפתוח .מבעבעים ועולים הם מן התהום .הס הס

עלית התהום עצמו .ולפיכך יש שהם מציפים ונורפים אותנו כהמון נליהס ואין

עומד כננדם; ולפיכך יש שהם מוציאים את האדם מן הדעת או נם מן העולם; כל

יצירת־רוח שאין !בה מהד אהד משלשה אלת אין חייה חיים ודתו׳ לה שלא

באח לעול*

•,י

 3אקטימב,5191 ,
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(ליום מלאת *לש מאות שנח לפות םרוונטם ו׳3קס8יר).

בדמדומי השחר של תקופת ה״תהיה• ספר שר־העולם לאנושיות שתי אנדות־

חיים נפלאות ,שטעמן לא פנ וקסמן לא םר עד היום הזה .אנדות־חיים אלו ידועות

כמעט בכל הלשונות וכל דור מנלה בהן פנים חדשות של יופי ועת .אין לשער

את השפעתן המרובה על התרבות האנושית ואת ערכן חרב בהיי הרוח של העמים

הרודניים ,הלטיניים והפלביים .לאלה היו אותן האנדות מעין ״מתךתורה• חדש.

האנדה האחת נוצרה כאחת הפנות הרחוקות של אירופה ,בארץ של בערות

ופראות ,ונושאה היה ההישפני מינואל סרוונשם ,בעל הספר הנצחי .דוךקישוט״.

השניה ננלתה על אחד האיים הנדולים ביותר של אירופה ,בתוך עם נאור ועז בדמות

נאון החוזים וויליאם שקספיר .שני אנשים אלה ,שכל חייהם ויצירי רוחס נראים

לנו כאנדה מפליאה ,מתו כמעט ביום אהד ,ביום העשרים ושלש לאפריל בשנת ,6161

שלש מאות שנה עברו מן היום ההוא  -ואולם שתי האנדות ,ההישפנית והאננלית,

עודן חיות בפי כל האנושיות התרבותית וכחן חדש עמהן עד היום הזה ,אהד הוא

ה&ננ והאשר שמרניש לשמען הדרומי השחרחר והצפוני לבךהעור ,בךחמזרח עשיר־

הדמיון ויליד המערב טעוךהמחשבה״ כי על כן אנדות־עולם הן וחייהן חיי נצח.

ו .האןךה סל האביר הנודז*

רור לדור יםפרנה ואב לבן :באחת העיירות של אחת הארצות ,שהיתה שקועה

בתהום של בעדות ובמצולות רפש ,היד ,היה בךעניים ונכד־אבירים ,שנדל ללא־תורה.

והיה הילד מחטט באשפה ברשות־הרבים ובאחורי־החצרות והיה מלקט ומוציא משם

כל פפת־ניר נדפפת שמצא ,כדי לשבור בה את רעבונו וצמאו לקריאה ולדעת .וכאשר

נדל הנער ראה באחד הימים את אהד המשהקים ,המהזרים בעיירות עם מקהלתם
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בורים של האוניברסיתאות ההישםניות וכתב איזה שיר־מספד על סות המגיבה איזבלה,

נודע אל שליהו של ״האב הקדוש ,,שבא לנחס את המלך פיליפום השני על סות

•*ורש־העצר ,ויצא אתו לאיטליה .באיטליה היה עובר ממשרה למשרה ונולה ממקום

למקום ,ובינתים זכה לראות שם את הדר היצירה הנאונית של רפאל מנטי וליאו־

נרדו די ווינצ׳י ,פיציאן ומיכאל אננ׳ילו ,ולהתעננ על השירה הרעננה של םטרארקי

ועל עוז הדמיון של אריוסטו .אז עמדה באיטליה תקופת ,התחיה• ועל כל החיים

היה נםוך שכרון היופי וחירות הרוח .לו ראה אז מרחוק את ארץ מולדתו ,כי דתה

נשבר לבו מחרפה וצער .אנשי ארצו היו מקריבים קרבנות אדם ליראתם ועל מוקדי־

האש שלהם עלו רבבות מושלמים ויהודים ונם אחיהם בני עמם .והיו חיים אז בני

עמו על בזת המנורשים מארצם ובות הארצות הרחוקות שנתן המקרה בידם .והיו

עריהם מלאות רפש וצחנה ויושביהן  -נאוה טפשית ואמונות־הבל .עמי־הארצות

התסדנסו זה מזה מן החמס ומן הנול והרוזנים בלו ימיהם בעצלות ובתנרות• כל

הארץ ההיא התכנםה תחת הכנסים השחורות של כהניה והמטבע של אותו עם ודד.

מנזר מצד זה ורומח וחנית מצד זה .כזו היתה הישםניה בדורו של םדוונטם ,וםד־

וונטם היה בן דורו .נם הוא כרע ברך לפני האינקוויזיטורים ואיש־הצבא היה בעיכיו

הנכבד מכל האדם .הוא בעצמו היה איש־צבא .בתור איש־צבא השתתף במלחמות

הרבח ,נפצע פצעים קשים באחת התנרות עם חמושלמים ,אבדה לו יד ימינו ונפל בשבי.

כאשר הובא על־ירי החומסים האלנ׳יריים לאפריקה נמכר לעבד ונפל ביר בעלים אבזרים.

הרבה חתענה בבתי־כלא וכל נםיונותיו לברוח לא הצליחו .כמה תחבולות חבל לנאול

את נפשו ואת יתר כני ארצו מן השבי ,אבל בכל פעם נתפם .כך התענה בשבי

׳כחמש שנים עד שננאל על־ידי קרוביו .אבל בשובו לביתו  -שוב אינו מוצא לעצמי

ענין אחר מעבודת הצבא והוא נעשה שוב חיל ומשתתף עוד הפעם במלחסנמ

שונות .ובשובו עוד הפעם אל ביתו והוא עיף וינע מחיי הנדודים  -הוא מחליט
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לחיות חיי אזרה פשוט ומקבל עליו משרת נובה־מסים .אז יחליף את הסיף בספר

והוא מפרסם בדפום רומן ,שקוראיו היו מעטים .בינתים הוא עוםק במסחר־שטרות

ובשליחות־מםחר .בעבור שנח אנו מוצאים את סרוונטם בתור סוחר־חטים ואחר־כך

בתור כוזב אצל הקבלן הראשי של .הצי האדיר׳ .מפני מעל בכםף הממשלה שמעל

אחד מעוזריו מובא סרוונטם אל המאםר .כשהוא יוצא לחפשי הוא נעשח סוחר

במעשח־ארנ ובבצלים וכותב נם קומידיות אחדות לא־השובות .עוד הפעם מושיבים

אותו במאםר מפני חשד של רציחה ובצאתו נם הפעם לחסשי הוא פותח בית־

תפירה וייס זה הוא מוציא נם ספד אחד שקרא לו בשם ,מאורעות דוךקישוט

הלמנשי׳ .וראו זה סלא :םרוונטם נעשה פתאום לסופר המהולל ביותר בארצו .ספרו

זה ,שהוציא קרוב לשנת החמשים כחייו ,נעשה בארצו לאחד הספרים המפורסמים

852
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זהחביבים ביותר והוא־הוא שעשה אח מחבר ו נם לאחד הסוםרים המהוללים ביותר

בכל העולם ובכל הזמנים .לפתע ,באחת השעות הקשות כפנות צהרי־חייו ,ראו עיני

זעדס העני ואיש־הצבא הזקן את הנפלאה באנדות החיים ועל פניו הזועפים נולדה ראשונה

בת־הצחוק העצובה .איש־הצבא הנדם ,שנםה את ידיו בכל המלאכות ורעב ללחס ,נעשה

למשוררה הנאוני של אחת האנדות הנצחיות של חחיים .האין מקרה זה-כשהוא

לעצמו-אנדה?

אבל כמה שחיי סרוונטם עצמו נראים נפלאים וסבוכים-כל זהרם וכבודם תלויים

באותו הספר שהוציא בשנת החמשים לחייו .בדעתו היה לכתוב רק ספר־בדיחח

לבדח את הקהל ולהתל באבירות שירדה לעת ההיא סנדולתה ,אבל סבלי יצונו

*צר יצירה נאונית שערכה עומד לדורות ,בתור חזיון רוחני וםסיחולוני היתה האבירות

בליל משונה של השאיפות הדמות ביותר והמאויים היוחר פרוצים ,של כח פראי

ויסי־נפש .הטרובדרים והמיננזיננרים ,הדונ׳ים האיטלקים והקונדוטיירים  -כלם הל

בשעתם הידות־פלא של מערכי לב אנוש .האבירים הנמורים היו לא רק חמושי־

ברזל ,כי אם הם עצמם כאילו בנויים מברזל עשות ,אבל יחד עם זה היה לבם עשוי

סן הארנ הץחר דק ואורירי .הוט־השדדה שלהם היה מוקשה ,אבל נפשם היתה

סלאה נענועים !לסף .בימיו של םרוונטם ובארצו נעלמה כמעט משפחת האבירים

הנמורים ונשאר ו רק ספיחיה ,ועל אלה חשב סרוונטם לשפוך את לענו ,ולא ידע

כי קללתם ההפך בפיו לברכת בלי יודעים ספר לנו םרוונטם את האנדה הנפלאה

על .האביר הנודד׳ של האנושיות ,על השאיפות הרטוח והנעלוח המרהםות על

חיינו .בספרו השתקפה כל הישפניה כלה של אותה התקופה על אביריה ונםיכיה ,אכריה

וכמריה _ ,ועם זה מצאה שם נפש האדם היפה ,זה חלק אלוה ממעל בטובי מאוויו

ונענועיו ,את תאורה הנכון והאטתי .בספור האחד הזה על ״האביר הנודד ,,קנה איש־

הצבא הנדם את עולמו .כי בסינתיזה זו של הזמניות והנצחיות ,של ההואי הלאומי

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

והריאליות ה״כל־עולמית• התנלתה נאוניותו של סרוונטם .אז ירד לעולם אחד מפלאי־

החיים .בשעה אחת נבראה יצירה נאונית ויוצרה הנאוני ,ונם זהו פלא :אחרי כל

התלאות הקשות וכל המאורעות האיומים שעברו על םרוונטם נמצאו עוד בנפשו

צלילי שמחה אמתית ואוצרות של שחוק עדין ,וםרוונטם נעשה ליוצרה של כת־

הצחוק הטהורה והזכה ,המעדנת את הנפש ומיפה את חיינו .״כיש־נדא• זה הוא

אבי ההומור הרך והעצוב בספרות העולמית .בשעת אחת ההתננשויות המעוררות שהוק

של ״נבורו• דוךקישוט קרא לו נושא־כליו בשם :״האביר בן דמות הינוך .וכאשר

מאלהו דוךקישוט מה ראה על ככה כי נתן לו שם חדש ,ענה האכר הפשוט,

שיפוד נפשו הוא הרנש הריאלי החי :״התבונן התבוננתי כמה רנעים כפני ארוני

לאור הלפיד והנה נראו לי עצובים חועסיפ מאד עד לחמלת־לב ,לא ראיתי
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כמוהם לעצב ולינון מעודי׳  .0ועיני האבר ראו נכונה :דמותו של דוךקישוט היא דמות

התונה העולמית ,תונה היופי הנפשי המתחבט בבתלי העולם הממשי .כתוך הממשיות

הנדולה והמכאיבה של החיים מעוררים הדוךקישוטים תמיד יותר עצב משחוק .דוך

.קישוט חדל זה ככד להיות שם פרטי .הוא היה לשם כללי ולםמל אנושי ,בסוף

ספרו אומר םרוונטם כי מחבר הספ־ כםה בבונה על מקום הולדתו של דוךקישוט

,האצילי ויפה־הרנש ,,כדי שכל הערים ,כל המבצרים וכל הכפרים של ארץ

למנש יתנאו זו לפני זו בכבוד זהי .ובאמת ,כלום אפשר לאמר ,איפה נולד דון׳

קישוט ומתי נולד? מקומו וזמנו-כל מקום וכל זמן .בכל דוד ודור הוא הולך

בינינו ואנדת־חייו היא המנעימה לנו את ימינו .לא סרוונטם המציא את דוךקישוט,

כי אם החיים בעצמם .בחלקו של סרוונטם עלה רק לםפר ראשונה את אנדת־הקסס,

ואושר זה שנפל בנורלו נם הוא אנדי.

הרבה ״אבירים* קמו לבני האדם שםטרת־הייהם היתה ״להביא פדות ונאולה

לכל אומלל ולהושיע עני ודך מיד חזק ממנו״ ,אבל לא כולם היו דוךקישוטים.

הדוךקישוטיות היא במערכי־הלב המיוחדים של אישיות מיוחדה במינה .קוים בודדים

שונים שאנו מוצאים אצל דוךקישוט הלמנשי אנ ו יכולים למצוא אצל הרבה אנשים,

אבל כל הטפום כלו הוא ״הד בדרא* .ננהות־הזוהר הסובבים את דמותו של דוך

קישוט באים מתוך ארנ־נפשו המיוחד ומתוך סבך־הפלא של כל תכונותיו יחד .במבנה־

רוחו אין לציין קוים יםודיים וקוים שניים-הוא כולו ״מעור אחד* .שלמות פנימית מצינת

את דוךקישוט ומבדילו משאר האידיאליםטים ואוהבי־האדם .חוא איננו מכיר בשום

ספקות ובשום סעפות ,בפני רצונו אין כל נדרים ומעצורים ,הוא חושב מחשבה,

ותוך כדי מחשבה הוא משתדל להוציאה לפעולה .הדוךקישוטים אינם רואים כלל

את התהום הרובצת בין המחשבה והפעולה .כבנין נשרים אין להם חפץ וצורך.

רצונם העז ושאיפתם הנמרצה הם לבד מנשרים לפניהם את כל התהומות העמוקות
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שעל דרכם .וכנבור המעצורים כן יחזק רצונם .״כי ככל אשר ינדלו המוראים וככל

אשר ירבו החתחתים ,כן יפ־וץ כחי וכן תלהט נפשי וכן תפעמני נבורתי להעפיל

ולצאת לקראת פחד המות״ (דברי דוךקישוט) .דוךקישוט עוזב את ביתו השקט ואת

כפרו השלו ויוצא לדרךנדודים קשה המלאה התחתי מות ואף טעם לא עלה על

רעתו לשוב אל ״סיר הבשר ואל הבצלים• .כח טסיר מושך אותו קדימה ווז*

שמעודדהו במלחמותיו ובמפלותיו .פניו של דוךקישוט הנם לפעמים עצובים ,אב^

מצב רוחו בהיר וצלול תמיד .וכח טמיר זה השוכן בקרב לבו של דון־קישוט הוא

 )1רוב הבתובים השונאים כאן לקוחים פתרנוםו של כיאליק. ,דון קישוט׳ .הוצאת

,תורנםן׳״ עיצא םםנו ל*י שעה רק הס8ר הראשון.
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השאיםה הנצחית לנדולות החיה בלב אנשי־זזמעלח .״כי האיש אשר לא ישא נפשו

לנדולות נקלה הוא ונקלה יהי עד עולם• ־אמר דוךקישוט הלםנשי .השאיפה לנדולות

היא שעמדה לה לאנושיות בדרך התפתחותה הקשי״ בכח השאיפה לנחלות הלך

הפרא ללמוד דעת ,עזב האדם את משכנות מבטחיו ונדד למרחקים ,נלה ארצות

חדשות וחיים חדשים והעשיר את התרבות האנושית .השאיפה לנדולות היא הכוכב

הנצחי המאיר לאנושיות ולכל יהיד את הדרך לעתיד יותר טוב ומקרבם אל אותו

העתיד .ואלה היהירים הנדולים שהניעו לאושר אמתי ונעשו אדונים לחיים האם לא

השאיפה העזה לנדולות היא שהביאה אותם למרום אשרם? אבן רבים המכשולים

הנדולים ,ורע מזה הקטנים ,בדרך השואף לנדולות ,ואולם לדוךקישוט יש כשדון

מיוחד שלא לראות כלל את הקטנות הממשית הנםנשת על דרכו .וכשרון זה מציל

אותו מיאוש .כמו שיש עינים קצרי־ראות ומרחיקי־ראות ,כן יש עינים מחטטות

בקטנות ועינים הרואות רק את הנדולות ואת הנשנבות ואינן דואות את הקטנות ואת

הזעירות .דוךקישוט הוא מםרחיקי־הראות וממגדילי־הראות .בשאיפתו לנדולות

הוא מנדיל נם את המעצורים הקטנים והמקרים הפעוטים .הוא עצמו בורא את

מטרתו ובורא נם את המעצורים ,מפני שהוא אדון לעצמו ולכל החיים הסובבים

אותו .הדוךקישוטים אינם מקבלים על עצמם את מרות החיים הממשיים ואינם

חפצים להשתעבד להכרח ההניוני .רנש התופש מקנן עמוק בלב האביר הנודד ,והוא

משחרר נם חוטאים ופושעים ידועים ומתיר אסורים רק מאהבתו הנדולח לחופש:

״כי לחופש ברא אלהים את האדם וחפשי יהיה• (שם) .בכח דמיונו הלוהט בורא

לו דוךקישוט מציאות חדשה ועולם חדש וחי בהם .שלילת המציאות הממשית

ובריאת מציאות חדשה ,מציאות דמיונית  -הן מסמניהם של הדוךקישוטים .הס

כאילו עומדים ומצוים על החיים ,מפני שהם יוצרים חפשים .דוךקישוט בורא

עולמות כרצונו ,מהמציאות הריאלית הוא מקבל רק התעוררות ונרוי .בעיניו אץ

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

הבדל בין עולם המעשה ועולם הדמיון .בעיניו הכל ממשי הוא .כל הספורים הנפלאים

על האבירים האנדיים ,והאבירים האנדיים עצמם ,נחשבים בעיניו למעשים שהיו,

לעובדות .ענקים שנהפכו כין רנע לטתנות־רוח ,קובע אנדי של נבור ,שנתנלנל

כאנן של גלבים ועוד נלנולים מעץ זה אינם כלל מן הנמנעות בעיני דוךקישוט.

הכל אפשרי והכל ריאלי .אץ הוא מכיר בשום נבולי הזמן והיכולת .מובן מאליו ,כי

בשעה שהאדם אינו מתחשב כלל עם הממשיות ובועט בהניון וכיחוסים הקבועים

של החיים על כרחו הוא בא לידי טעוות .טעיותיו של דוךקישוט מוכרחות הן

מפני חוםר־ההתאמה שבץ החיים החיצוניים ותפיםתם עיי דוךקישוט.

בעמקות נאונית נםלאה צ.יר סדוונטם את טעויותיו של דוךקישוט .אנו קוראים

־את הספורים המשונים ואת המאורעות המוזרים ואין אנו יודעים על סה להשתומם
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יותר ,אם על דקות ההבנה הפסיחולונית ועמקות החוש המדעי או על יסי הציור

האמנותי .סרוונטם נותן לנו את האפשרות לראות איך מתהוית השעות הדוך

קישוטית ואיך הולך ונארנ גוחלום שכהקיץ של בעל־החלומות הנדול.

הנה עומדים על אחת הנבעות שני אנשים ומביטים לעבר אחד על חזיון

אחד .העינים המביטות דומות וו לזו בכח־הראות שלהן ונם העצם הנראה אחד

הוא ,ובכל זאת רואה האיש האחד בעצם הממשי  -צבאות חיל ,והשני רואה בו

עדרי כבשים .טעות כזו אפשרית היא אצל כל אדם ,אבל מה שבא אחר־כך-אינו

אלא מחלקו של דוךקישוט .נושא־הכלים םנשו־פנםא אין לו אלא מה שעיניו

רואות ,אבל דוךקישוט רואה את הכל מהרהורי־לבו .תוך כדי ראיה נהפכת

התרשמותו הריאלית לאנדה ולתעלולי־הדמיון .כן ,למשל ,לא הרחק מכפי מולדתו,

בנליל מושבו ביום בהיר אחד בתוך שלוה נמורה מתראה אבק העולה מתחת רנלי

העדרים .מיד נראה לדמיונו הלוהט של דוךקישוט כי ״ת י ט ר ו ת אבק עולים מקצה

הארץ״ ,וכי ״שני מחנות צבא• הם ההולכים בבקעה .ובאותו המהירות המיוחדת רק

לדמיון האנושי נשא רוחו של דוךקישוט על ימים וארצות ,תקופות ושנים והוא

מחליט כי שני המחנות הצרים הם :האחד  -של יושבי אהד האיים והשני -

מאפריקה .במוחו של דוךקישוט אינה מתעוררת כלל השאלה הפשוטה :איך באו

פתאום אצל כפר מולדתו מחנות זרים אלה מארצות רחוקות דרך הים הנדול  1בכלל

אץ דון־קישוט נוהנ לשאול שאלות ולהעמיק חקר .הוא מאמין בעולם חזיונותיו

כילד תמים .״החכמים והנבונים• ה״מנתחים־ את הפרח תחת להתעננ עליו ,ימצאו

נם בטטוםו של דוךקישוט ,בין בזה שציר סרוונטם ובין בזה שנפנש בחיים ,הרבה

ענץ מדעי וחומר םסיהו־פטולוני .די רק להזכיר את ההלוצינציות של דוךקישוט ,את

אופן מחשבתו ועוד ,כדי שתתעורר במוח הרופא המחשבה על דבר טפום חולני.
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אבל מחשבות אלו והשדים אלה של ״חחכמים והנבונים• אינם מורידים מים יו

הנפשי של דוךקישוט ומערכו האנושי כלום .בין שהוא רואה באכםניה שבצדי

הדרכים  -טירת־רוונים ובין שהוא שומע את קול פעמי הכבשים בקול ,צהלת

סוםים ,רעם תופים ותרועת חצוצרות•  -הוא נשאר תמיד אחד ,יטה בתמימותו

הנרולה ונשנב באהבתו הרבה לאדם ובמסירותו הנאמנה לחלום נפשו שהוא קורא

לו .דולציניה• .אותה בת־אכרים שנהפכה בעיני רוךקישוט לבת־רוזנים ,לרולציניה

היפה והיחידה בעולם ,היא כאמת סמל עמוק לחלומות הנפש ולנענועיה אצל כל

אדם .נם כשעיני רוךקישוט נפקחות לרנע והוא רואה את התהום הרבה של

הממשיות הפתוחה תהתיו ,אץ הוא מתפעל ביותר והוא יודע כי יד ״המכשף

הנדול• באמצע, .המכש *1הנרול״ ,צרם ואויבם של הדון־קישוטים ,הוא לפרקים

דמיונם הלוהט (בזה איז הדוךקישוטים מודים) ,אבל על־פי רוב הוא -החיים הממשיים,
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ההודפיס תמיד את בניני־הרוח שלנו והמהללים את היפים בחלומותינו .ואמנם ,״מכשף •

נדול• זה אשם במפלות? של דוךקישוט .מפלותיו מרובות ונם יסוריו נדולים ,אבל

הוא נשאר תמיד בלתי־מנוצח .בנאון הוא נושא את דנל האהבה לאדם .כאביר נודד

נמור יעבור מארץ לארץ ,מתקופה לתקופה ובבל מקום שיבוא שמה הוא נלחם עם

הרע .כל הייו הם שאיפה אהת נרולה להתרומם מעל הממשות הנםה והמכאיבה

ולקרב את ממשלת הצדק והטוב .הרע השולט בעולם אינו נותן לו מנות .במסכת

רועי־העזים הפשוטים מצא החולם הנדול מרנוע וםנור לבו נפתח .הוא נזכר בימים

הקדמונים כאשר ,שלום אמת שלט בארץ ואהבה ואחוה ורעות היו בין האדם ובין

רעה ו — ותמימים וישרי־דרך היו בני האדם ולבם לא ידע קנאה ותאוה .לא

התנשא איש על רעהו ועין אדם לא צרה בהברו — ומאוויי האדם ,אהבתו ונענועיו

אף הם לבשו מלים פשוטות ותמימות ,כתומת רחשי הלב אשר הולידו אותם .ש

את השקר לא ידע האדם עוד ולא השינו התרמית והתנופה את נבול האמת והתום- -

ועתה הנה באו ימים אחרים ,ימים רעים מאד .התאוה והקנאה הרימו ראש והרשע

יתהלך בקומה זקופה .ומיום ליום הולכת ורבה רעת האדם והתועבה תפרוץ בכל

נבולותיו .אין אמת ואין משפט ואין צדק ואין תום ומישרים בארץ* .כך יתאונן

התמים הנדול בהתעטף עליו נפשו .בקראנו משא נפלא זה תתעורר בנו מאליה

השאלה :מתי נאמרו דברים יפים ונונים אלה? האם אינם נאמנים ונכונים נם

בימינו ,והאם לא היו נכונים ונאמנים נם בימי נביאי ישראל וחוזי הודו הדחוקה?

אכן ,נצחיים הם הדברים העצובים ונצהי הוא אומרם ,כי רנשות הצדק והיופי שבנפש

האדם נצחיים נם הם .למצב־נפש כזה נותנים לקרוא אידיאליות .דוךקישוט הנהו,

כאמת ,אידיאליסטן קיצוני וקנאי .וככל קנאי אין הוא יכול לשבת בשלוה בעולמנו

הריאלי .מפלותיו המרובות באות לא רק מפני נלנולי המאורעות כי אם בסבת

האידיאליות הקיצונית .דוךקישוט הולך תמיד בכה תביעת נפשו הנדולה וחפץ לכבוש
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את החיים בכחו זה .אבל ההיים הם ״עקומה נדולה• ואין לכבשם בהשתערות ישרה,

מצבו של דוךקישוט בחיים דומה למצבו של כל נביא צדק ,הכא אל ההיים

הממשיים כשם דרישותיו הנפשיות הרמות .ואולם הדרישה האידיאלית לחוד ,והתנאים

הריאליים לחוד .היש להתפלא על מה שהדוךקישוטים מוכים ופצועים ונעמים

לפעמים קרובות נם מנוהכים? ״משונע איש הרוח /ודוךקישוט נראה בעיני רבים

כמשונע .אותה הסביבה הבזויה של הנלב הכפרי ,הכומר ,הפונדקאי ועוד ,רואים רק

את הזרות שבמעשי דוךקישוט ,אבל אינם רואים את נדולתו .רק םנשו־פנםא הפשטן,

שקורבתו לאדונו העלתה קצת את רוחו ,יודע ,כי אדונו ״הוא האיש הנכון בכל רנע

נם למלוכה ונם למהלומות כאהד .היום הוא אומלל שבאומללים ומהר-והנה שתים*

מלש עטרות מלכים בידו ,מתת־הסד לנושא כליו• .ואמנם זו היא מנת חלקם של
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כל הדוךקישוטים שבתוך האנושיות .תקופות שלמות עוברות והדוךקישוטים הנש

״אומללים שבאומללים״ מפני היד החזקה של המציאות המעיקה .אך סתאום מניע

היום וחלומותיו של דוךקישוט מתחילים להתקיים ואנו דואים אותו הולך בראש

׳יהמוץ נדול של סנשים־&נםים לקראת הנדולות והטובות ,שראה בעיני רוחו ,ושימסור

לנושא־כליו ,כי דוךקישוט עצמו אינו הושב לעולם על־דבר שכר ,לא בעולם הזה

ולא בעולם הבא .את הכל הוא עושה רק לשמה ,לשמה של אהובת נפשו .הוא

לא רק שונא־בצע ,כי נם דאונ לא ידאנ כלל לצרכי־הנוף ,רואים אנו אותו

כראות נודד ,הלך .מה לו פה ו!:י לו פה י בארץ זו המלאה שקרים ודמיה הנהו

אחד המאמינים התמימים .מאמין הוא בספריו כבספרי־קודש ומאמין לכל אדם,

אפילו לםוכנתו ולכומר הרמאים .תם הוא כילד ותמים כאהד הצדיקים .בשעה שהוא

נמצא ביער הנדול המלא פחדים ורחשי לילה (״דוךקישוט /ספר ני ,פרק ו׳)-

נמה יפה היא ישיבתו של ההולם הנדול לצד נושא־כליו הפשטן והערום כאהד!

בליל פחדים זה מספר םנשו־פנםא חריז!!ליסטן אנדה לדוךקישוט החולם ,כמו שמספר

נדול לקטן .ביער־ההיים .הסבוך יש לילות־זועח כאלה שדוךקישוט נהפך לילד

עזוב וחרד ,והוא ,בעל ה אנדה והאנדה החיה עצמה ,מטה אזנו לםפורי

הריאליפטים .אבל שעת הולשהזו אינה נמשכת הרבה .יבקע השחר ודוךקישוט

יצא שוב לפעלו ,ונושא־כליו  -אחריו .לפעמים ילווהו לא רק נושא־כלים אחד,

כי אם המון רב של מאמינים והולכי דרכו .בשאיפותיו לנדולות לא תמיד בודד

הוא דוךקישוט .עם כל הנהוך הרב שבמצבו ועם כל ה״שנעוך הנראה לעין ,ישנו

כנראה איזה קםם־פלא בחיי דוךקישוט ,וזוהר־נםשו המלאה עצב יצודד את לב

האנשים .הן לפלא יראה הדבר ,כי אכר ערום ,שהוש המציאות אינו עוזבו אף

לרנע ,נלוה על ה״אביר הנודד״ ,המרתף תמיד בעולם של דמיון והזיות .סנשו־פנםא

אינו מאמין הרבה בשכר המובטח לו ומכיר היטב נם את הזיותיו של אדונו  -ובכל
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זאת הוא הולך אחריו ,נושא חרפות ובוז ,מתענה בנדודים ובפחדים ואת דוךקישוט

אינו עוזב .יש ,כנראה ,בדוךקישוטיות איזה כח טמיר הקונה את לבות האנשים

הפשוטים ,נם אם ריאליםטים שבריאליםטים הם .בחיי האנושיות ישנם רנעים שהדון־

קישוטים מאצילים מרוחס הכבירה על האנשים הפעוטים סביבם  -ואלה עוזבים

את בתיהם ובני ביתם ,מניחים את להם־חוקם ואת שלות־הייהם ויוצאים אחרי החולם

הנדול לדרך קשה-לקראת האי שבדמיון .זה האי ,שדוךקישוט מבטיח לנושא־

כליו ,מושך תמיד את לבות המעולים שבבני האדם ומעורר בהם שאיפות ונענועים

חזקים .היש אשר תתמלא תקותם וחלומם יבוא י כשהשעה רצויה והדור

•זוכה יש שדוךקישוט מביא את חחולכים אחרץ לאי המקווה ומאשרם ,כםו שעלה

לו לםנשו־נאסא לחיות זמן מועט לראש־האזרחים כאחר האיים .אבל דוךקישוט
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׳אתי אנדות־פלאים.

עצמו אינו עובר לעולם את הירדן ואינו בא לעולם אל ארץ הםנולה ,ה״אי הרחוק•

עושה אותו רק לנר ולנודד עלי אדמות.

םרוונטם מסמר ,כי בשעה שדוךקישוט שב מנדודיו לכפרו ראה שני ילדים

נצים ושמע את האחד אומר :״איננה עמך ,ולעולם לא תראה אותה /״השומע

אתה ,סנשו?״ ,קורא דוךלןשוט :״לעולם לא תראה אותה• .מלים אלו.

שנאמרו על־ידי הילדים בדבר כליבת־צפרים ,נראים לו לדוךקישוט כדברי־נבואה על

,דולציניה״ שלו ,שאיפת־חייו וחלום נפשו .והלא קמה הנבואה! דוךקישוט לא זכה

לראות את שכינת נפשו .תתת להביא פדות וישע לעולם ,הוא נופל עצמו בשבי.

״ידידיו• הכפריים מהליטים-על־סי םרוונטם-״להציל• את דוךקישוט מםכנת־נדודיו

ומביאים אותו בערמה לתוך כלוב־עין ,כדי להשיבו על ערמת־תבן לכפר ו שממנו

יצא לנדודיו הנדולים .וכה נפל החולם הנדול לתוך הכלוב הצר של הממשיות

הנסה .צמד־בקר מוביל אותו וה״נלב״ וה״כומר• הם שוביו .ונםלא הדבר :עם כל

מצבו המנוחך עד מאד של האביר האומלל בשעה שהביאו אותו הביתה על ערמת•־

הבן  -איש לא צחק .םרוונטם מספר ,כי הנשים בכו .לא צחוק עורר דוךקישוט

השבוי ,כי אם בכי .כידוע ,התעורר שוב דוךקישוט וברח ממסבתו השוממה .שוב

תקפו עליו מלחמותיו ומאורעותיו הסבוכים עד שנוצח לזמן רב ,לא על־ידי כובד

המלחמה ולא על־ידי החיים נוצח דוךקישוט ,כי אם על־ידי האםור שאםרו עליו

להביא פדות ונאולה לםובלים .בימי שנה שלמה שומה היחה על דוךקישיט הלמנשי

לחסיח דעתו מן הרע שבעולם ,מן העלבון והצער שבחיים ,להסתלק משאיפותיו

ולשבת בשלוה בביתו .כך יצא נזר־רינו אחרי שנפל תחת מהלומות הנלב שהתחפש

לאביר .ידוע ידע נלב נם זה במה לנצח את האביר חעדין .הוא שלל ממנ ו את

מטרת־הייו ותוכךחייו .דוךקישוט נופל על ערש־דוי שממנו לא יקום .כי איכה יחיה

דוךקישוט בלי דוךקישוטיותו ואיכה ישלו זה השואף אל הנחלות ככפר השומם
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ובמסבת ״ידידיו• הנםים .שיבתו לחיים הריאליים ,שיבת בינתו אליו הן משבר

קשה בחיי האביר .״דוךקישוט הנעלה והעדין׳ נז ואותו בךהאדם שהיה נקרא בשמו

נוע לעינינו .לא .דוךקישוט׳ מת ,כי אם איזה אלונזו אומלל .בשכבו על ערש־דוי

מתודה האביר הלמנשי ואומר :״הייתי דוךקישוט הלמנשי ועתה אני שוב אלוניו

קויקסנה הטוב•,

בחושו הנאוני הרניש םרוונטם כי ״דוךקישוט* אינ ו יכול למות מפני שטפום

אנושי זה הוא בן אל־מות .ומשום זה מת נבורו רק באותה השעה שחדל להיות

דוךקישוט ונהפך לאיזה ״אלונוו הטוב• .תמונה זו של הפתלקות דוךקישוט והופעת

אדם פשוט במקומו מלאה כל כך הרבה ״אמת ומשל• כאחד ,טבעיות וסמליות.

ושוב אנו רואים עד כםת נדולה חיא לפעמים השפעתם של הדוךקישוטים על
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ד .וו■ .יידמאן.

האנשים שעמדו בקרבתם וידעו את נפשם הנעלה .נושא־כליו של דוךקישוט מציע

לסניו שוב את שרותו בצאתו לנולה ,ללקות למענו ולחפש את ״דולציניה• עד שתמצא.

קשה עליו הפרידה מאדונו .אבל האכר הפשוט לא שם את לבו כי הוא מדבר

כבר עם איזה אלונזו קויקםנה ,ולא עם ,האביר העדין והנעלה• .דוךקישוט נעלם,

כדי להנלות שוב בעת אחרת ובמסכה אחרת כשעה יותר רצויה .הוא יצא שוב

לנדודיו הנדולים בארץ כ״אביר נודד• של האנושיות ,כאנדת־קסם יפה.

 .IIהאגדה על מןזה־היןםןן־ם.

רבוא רבבות ספרים נכתבו עליה .אלפי אנשים הקדישו את הייהם להקירתה

ולהבנתה ובמשך שלש מאות שנה עומדים האנשים ,מתעננים ומתפלאים עליה.

בתי־עקד נדולים וכתבי־עת מיוחדים הנונעים באותה אנדה ישנם כבר לרוב ,ובכל

זאת עד היום הזה נשארה החידה בלי פתרון .צעיף של כשפים מכםה על הייו

ויצירתו של אותו הקוםם הפלאי הנקרא ויליאם שעקספיר .חוץ מיצירותיו ,שנדפסו

ל א על ידו ושלא נשארו בכתכ יד .יש לנו רק קטעי ידיעות סתמיות ונידות אחדים

הנונעים בו ,אם מעט ואם הרבה .עד כמה אנדי הוא שקספיר יש לראות על־סי

אחת הסברות ,שנולדה בסוף מאת־השנים שעברה ,כי שקספיר לא היה ולא נברא,

אלא משל היה״ דעת־הבמים זו חשבה את השר המלומד ביקון למחברן של

יצירות שקספיד הנאוניות .חמחלוקת הספרותית שנתעוררה נענין זה לא בררה כלום״,

ופני האנדה הנפלאה לא השתנו .סוף־סוף לא שמו של אותו יוצר נאוני הוא העיקר,

כי אם עצם יצירתו ,שלא םנ טעמה ולא סר קסמה עד היום הזה .באמתו של דבר,

אץ הידיעות המרובות של ביקון מסבירות לנ ו כלום ביצירה השקספירית ואץ אנו

יכולים כלל למחות מזכרוננו את הפרטים המעטים הנונעים לקוםם הנאוני שקספיר.

מעל כל במה שעליה עולות דרמותיו ,מעל ראשו של כל קורא שקספיר ,בכל

מקום ובכל זטן ,במשך שלש מאות שנה מי־שהוא טמיר ונעלם ספר את האנדה:
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באחת העירות הקטנות של אננליה הישנה ,בסטריטסורד השקטה ,היה הית

בסוף ימי הכינים נוחר־חזירים ונכד אכרים .וינדל הנער ללא תורה וללא דרךארץ

בץ יתר בני האברים חשוסי־השת והיה צד ציד ביערות זרים והיה מוכה על זה

בשוטים .ויתחבר הנער עם שונים וישרך דרכו .באחד הימים עזב האיש את עיירתו

ויבוא לונדונה .שם מכר את סוםו שרכב עליו כדרך אל העיר ויצא לחפש לז מהיח.

בקרב הימים נשכר לבעל־ארוות ויהי לענלוךמשרת ,אשר יוליך את האזרחים אל

התיאטרון ,הולך והשב .ויעש האיש היל במשרתו ויצאו לו שם בתור ענלון תיאטרוני,

ועוזריו נודעו בשם ״נערי שקספיר• .אדונו ,בעל האדוות ,היה בארבידוש ,הששחק
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שתי אנדוו:י&לאיש.

הידוע של אותה התקופה .נתקנא האיש שקספיר במשחקים על הבמה ובקש להיות

כמוהם ,אבל אלהים לא חננו כשרון נדול של משחק ועל כרהו הסתפק בתםקידים

קטנים ,לא־השובים .תחת זה התחיל לכתוב דרמות ,והדרמות היו עולות על הבמה

ומצאו חן בעיני רואיהן .והנה פלא :זה האיש ,שהיה אתמול עהר לסיסים ,ושלשום-

ציד־ננב ,נעשה לנאון עולמי .שקספיר ,שהיה בעיני הצבור האננלי של אותה

התקופה ,ככל משחק על הבימה  -נרוע מצועני ובדיון ,מתחיל לראות בעיני רוחו

מלכים ובני מלכים בקומם לרשת בסאות וארצות ובהאבקם זה עם זה ועם פנעי

הנזיל .יתר על כן ,אותו בךאכרים מסטריטפורד התחיל דואה בעיני־נשר את מערכי־ *־

לב אנוש .נפשו חדרה לתוך מעמקי הצער האנושי של אב שבול ונעלב (״המלך־ליר•)

ושל בן נאמן החב חובת־נקמה להורני־אכיו (״המלט״) ,של הנאהבים הנפרדים

בחזקת היד (״רומיאו ודזיוליטה׳ ),ושל אוהב הממית את אהובת לבו מרוב אהבתו

אותה (״אוטילה•) .הוא ראה את השקפ והתרמית השוררים בעולם והציץ מתחת

לםנור לבס של הנעלבים עלבון קשה (״קוריולך. ,טימון האתוני ,,ועוד) .אכזריותו

של האדם באלפי מניה ונלוייה ,חמימות הנפש וחלולה ,נענועי האדם ויאושו,

היהוםים הטסובכים והמשונים בין היחיד והרבים ,רנשי אומן ומעשי בנידה ועוד

רבבות תנודות ותנועות שבלב האדם ושבחיי העולם-את הכל ראה שקשפיר ועל

הכל ספר לנו באמנות נאונית .אבוקת היצירה שלו האירה את המדרונות ואת

התהומות של נפש האדם בכלל ונם את המשעולים והמחבואים המיוחדים שבנפש

האשה .כל טפום שלו הוא םנלת־חיים .רוחו חכביר ברא את האישיות המוצקה

והאכזרית של לידי מקבט והוא הוא שברא נם את הנפש הזכה והטהורה של

אוסיליה .אשת החשק קליאוםטרה מצד אהד ויונת־התום מירנדה מצד אחר  -כםה

עשירה היתה נפשו היוצרת של אותו קוםם פלא! לא כצלמו וכדמותו הסוביקטיבית

עשה את האנשים ,יצירי דוחו ,כי אם בצלם האדם החי ,בצלם בן האדם הנצחי

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

והעולמי .כמו כמים הזכים ,מיי המעין הטהור ,כן רואים אנו בכל דור ודור את

השתקפות נפשנו בנבוריו השונים .מי שחפץ לדעת את אננליה של המאה השש־

עשרה ימצא אצל שקספיר הרבה הארות נאוניות של המםבה ושל התקופה ,אבל כל

זה בא אצלו כלאחר־יד ,כמעט שלא במתכוין .בקוריולן הרומאי ובמימון האתוני,

בקליאופטרה המצרית ובלידי מקבט האננלית ,באנטוניה האיטלקי ובשילוק היהודי

ועוד  -בכלם השובה לא לאומיותם כי אם אנושיותם ,אף על פי שכל טסום וטפוס

הנהו אמתי וחיוני וכל סמניו המיוהדים נתונים בו .כשרונו הנאוני של שקססיר

לבוא למקומו של כל אדם בן איזה אומה שיהיה ולהבין כל התכונות השונות

והמרובות של בני האדם  -כשרון זה הוא אחד מפלאי־הרוח הנדולים ביותר .אוטילת

שלו (״איתיאל הכושי׳) הוא מאור טסוסי בעוז רנשותיו ,בחום מונו וברתיחת דמו אנל
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׳המקרה שקרה לו הוא אנושי כללי ,כי לב האדם אינו נבדל טחבירו בצבע־העור.

יכל הלבבות נעשו טארנ־בשרי אחד המתכווץ מכאב ושותת דם מפצעי־צער .ב,רומיאי

ודז׳וליטה• אנו רואים אה אש המאווים רוי האור של בני־הדרום ,אבל נם 6ה

האנושיות הרבה והעולמיות המקיפה מרוכות על הלאומיות והיחידות .אחרי המשודו*

הנעלם של ״שיר השירים• לא עלה עוד בידי שום איש חוץ משקספיר להראות

לנו בעמקות כל־כך נפלאה ובאמתיות כל־כך ברורה ,כי ״עזה כמות אהבה ,קשה

כשאול קנאה׳ .ההיתה נפשו של שקססיר עצמו חולת־אהבה ,הידע לבו את אש־

הנענועים-מי יודע? יודעים אנו ,כי היה נוםע לפעמים קרובות לביתו ,לאשתו בת־

הבפר הנםה .ועוד אנו יודעים כי בשעה שברא את יצירותיו הנאוניות ,את ״המלטי

שלו ואת ״מקביט* שלו ואת שאר ילידי־הקסמים שלו ,היה שקססיר חושב תמיד

על רכושו והונו ,את יצירותיו לא שכלל ולא עבד ,כי לא דאנ להן כלל .אסילו

כתב־יד אהד לא השאיר לנו .ננד זה יש לנו כתב־בקשה ,שערך אל אחד מבתי־

הדין ,לנכות איזה סבום פעוט של רבית שאיזה אביון סטריטפורדי חייב לו .בספרים

שיצאו באותו הזמן אין איש מזכיר את שטו של שקספיר ,אבל אנו מוצאים את שמו

כאיזה כתב־אשמה אוםיצילי המאשים אותו בלקיהת רבית נדולה .ואדם זה בורא את

המפום הנאוני של המלוה ברבית ,היהודי שילוק! על־סי הרושם הראשון יש לחשוב,

וכן חושבים רבים ,כי הרעיון היםודי של הדרמה הידועה הוא קטנוריה על היהודי

הםלוה־ברבית .אבל זוהי טעות־רבים .לא היהודי ולא המלוה ברבית בכלל נאשמים

על־ידי שקספיר .כאמן אמתי ויוצר נאוני אץ שקספיר בא להאשים או להייב את

מי שהוא .הוא מתאר את האדם ואת החיים כמו שהם .עין היוצר רואה את ההכרח

הפנימי ,הנעלם מעין כל אדם ,שבטוב ושברע וכמו שהשוהה במצולות ים יש שהוא

מעלח בידו מרנלית יקרה ויש ־חרם ,כן נם שקספיר צולל בנבכי הנפש האנושית

ומעלה משם נם מרנליות נם פנרי־היים .בדרמה הנזכרת מופיע היהודי במקרה
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ושקספיר עומד לימין שילוק מפני שהוא עצמו ,לעל הרכוש והשואף להון ,הבין

הבנה עמוקה את רנש הרכוש המקנן בלב הסוהר מווניציה .באיזה אופן פלא

ונעלם עלה לו לשקספיר לחדור לנפשו של היהודי שלא ידע אותו ולא

ראה אותו מעולם ,כי בשעתו לא היה אף יהודי אחד באננליה .ובכל־זה -

שילוק תא יהודי טפוסי בץ בדכורו הרנשני ,מסונ הדבור בשאלות ותשובות ,ובץ

בצחוקו המלא םרקזמזם ,בין במעמדו הדל ובאםונו ובין בשמחתו ,שמחת הנקם .כץ

שאר הסוהרים הווניציאניים אנו מכירים את היהודי על־פי יחוםו הרציני אל הה׳ים

ועל־פי רנש הרכוש שלו .כל תנועה שלו וכל מעשה הן יהודיות (אחת היא אם

טובות ואם רעות) ואץ כל נבול לתמהוננו כאשד נזכור כי רק בחושו הנאוני הרניש

•שקספיר את היהודי ורק כמטה־הקסטים שבידו יכול היה לברוא טפום הי בזה.
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קשיות ערשו של שילוק ודרישתו ,דרישת ״יקוב הדין את ההר״ ,הבמול הנמור

המורנש בדבורו על אנטוניה ,אותו הבטול הידוע לנו אצל זקנינו בדברם על ״הנויי,

יחוסיו למשרתו העצלן ומשפטו על מעשה בהו  -כל זה מובן לנו וקרוב לנו ,כאלו

היה שקספיר חי אתנו .יתד על כן ,באותה התקופה הפראית והאיומה הביע שקשפיד

על־ידי שילוק מחאה כל כך נמרצה ננד מעני היהודים ,שטעמה עמד בה עד היום.

שילוק איננו כלל וכלל על־פי שקספיר חרל־אשים ובזוי בעיני עצמו .שיחתו עם

אנטוניה (מערכה  ,Iמחזה  )3והמונולונ הידוע שלו ,ומערכה  ,)IIIמלאים הכרת.

ערך עצמו ,רעל הודר והחול מר .המהזה השלישי של המערכה הראשונה .,בשילוק*

הוא כלו מעשה־חושב נפלא .במחזה זה התנלו רצוךהברזל של היהודי שילוק,

תאות הנמול לעלבוךחייו ,הרנשת הכח שלו ורנש־הנקמה העמוק בתור שלומים

לקלונ ו וענותו .כל דנור ודבור של שילוק הוא כל כך אנושי וכל כך עברי ,כל

מעשה ותנועה של שאר הנפשות העושות הן כל כך נוצריות ויהד עם זה אנושיות-

עד שתאורי שני הצדדים הם נצחיים .צפיה רחוקה כזו המרחפת על פני דורות

שלמים ועמים שלמים יש למצוא נם בתמונות־היהודים של הציר הנאוני רמברנדט.

כשאנו מביטים על תמונות־היהודים שלו ,שנכתבו לפני ארבע מאות שנה ,אנו

מכירים נם בהן פתאום את זקננו היקר או את מכרנו הרב שבעיר ליטאית .נפלא

הדבר ,אבל כדאי לשים לב לזה ,שבדרמה השקםסירית יש לראות את ההבדל

היםודי שישנו עתה בימינו בין הסוחר היהודי הבינוני והסוחר הנוצרי הבינוני מערי

ליטא ופולין .הרעיון היםודי של הדרמה הנהו עמוק מאד ,זהו רעיון הננוד כץ

שתי השקפות־עולם שונות ,בין איש היודע ומכיר את טיב הרכוש ובין קל־דעת

ופזרן .נם שילוק ,נם אנטוניה הם ״סוחרים• ,אבל בה בשעה שהאחד מהיחס לרכושו

בכובד־ראש ,השני מפזר את רכושו לרוח .בדרמה של שקססיר כלם שואפים להון,

נם היהודי נם הנוצרי ,אבל רק היהודי יודע כהונן את ערך הרכוש .אנטוניה נוםע
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לקחת את פורציה לו לאשה רק מפני שיש לה הרבה כםף) לודנצו ,הנונב את בת־

שילוק אינו שוכח לננוב נם את כםסו; אכל שני איטלקים אלה הם מבלי עולם,

המאבדים את כל אשר להם בקלות־דעת רבה .לא כן שילוק ,משורר־הרכוש,

שנעשה נם למשורר הנקם והשלומים .מוי וממה ,עבד ושליט בעת אהת -

בוה הוא שילוק .ושניות זו ,החיה כלב כל יהורי עד הלם הזה .שניות זו היתה

מובנת לשקםסיר .זה שהיה משכמו ומעלה נכוה על כל עמו ודורו היה נחשב אז לעבד,

כי המשחקים בעת ההיא היו נחשבים לעבדי הלורדים .כל קבוצה של משחקים היה

שמו של איזה לורד קרוא עליה והיו אומרים .עבדי הלורד פלוני״ או ,עבדי הלורד

אלמוני־ .כתוך להקה זו של ״עבדים• ,שכל מעמדי החברה התיהסו אליה בבת ,חי

*קס8יד כבךמלך שנשבה .ואולי בעובדה זו יש למצוא קצת פתרון לחידה המשונה,
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שקוםם הפלאי והיוצר הנאוני היה כל כך בהול על הרכוש ועל חיי־התושביפ

הפעוטים .הוא ,שראה את הקטנות והפעור השולטים נם בהיי הנדולים ,שידע את

כל נלויי־החיים השונים בהבליהם ובנוולותם ,שהרניש והכיר נם את היופי הנצחי

ואת הקסם שבחיים  -איך שב באחד הימים לעיירתו השוממה ולחיי־התושבים הפעוטים

והשלים עם כל זה? כמה משונה הדבר! דוקא בשעה שהניע ביצירתו למרום

המעלה ,כאשר התאםף סביבו עולם מלא ויפה של יצירי רוהו ,הסתלק פתאום

שקססיר מיל קסמיו ,עזב את היצירה האמנותית ואת התיאטרון ושב לאשתו

הכפרית ולילדיו הנשים והתחיל להתעםק רק בעניני מסים ורבית .ככלי אין חפץ בו

זרק מלפניו את מטה־הקסמים שלו ויקח מקל־משען בידו כאחד התושבים

המשעממים של עיירתו .אנו רואים אותו בסוף ימיו עובד שדהו ,מסקל ננו ונוטרהו ,אבל

את נךהיצירה הנפלא שברא בעצמו שבח לנמרי .והיה יושב וויליאש שקססיר בתחלת

שנות הששים שבחייו במסבה איזה שכור בבית־היין שבעיירה ושניהם היו משוחחים ביניהם

כחברים וידידים .וכאשר הניע יום מותו של שקספיר לא הזכיר כלל בצואתו את

יצירותיו ,לא את הטרנדיות ולא את הקומידיות ,לא את השירים ולא את משחקי־

הקסם ,כי אם את השילליננים שלו ואת כריו וכםתותיו .וימת האיש ויקבר בץ שאר

ההנונים ונוהרי־ההזירים של עיר־מולדתו .עברו עשרות שנים רבות והנה התחיל פתאום

רעיון אהד משונה להרניז את האנשים והיה הרעיון הולך וחזק והניע עד לידי

תכרה ברורה ושלטת :הן קוםם נאוני היה האיש שקספיד ,אחת הנפשות היותר

עמוקות ונדולות שקמו לאנושיות! ומני אז מתחילה אנדת־הקסם ששמה ״וויליאם

שקספיר• לצודד נפשות ולהאיר לאנושיות כלה.

הידע שקספיר עצמו את כחו הענקי ואש־ו הרב? על־פי קלות־הדעת ,שבה

התיהם ליצירי רוחו ,יש לחוש כי הוא לא ידע את ערכו הרב של מטה־הקסמים

אשר בידו .אבל ,מי יודע ,אולי היתה בו אותה הפורנות קלת־הדעת של העשיר
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הנדול ,שאינו הרד על דינריו ,בדעתו פי אין קץ לאוצרותיו .אולי הרניש שקספיר

בכח־היצירה הפלאי שלו והעניק מלא חפניו לאנושיות מרכושו הרוחני והנפשי-

קשה לרדת לעומק דעתו של קוםם־פלא זה .אך בכל־ואת נראית ההשערה השניה

כנכונה .שקפסיר הרניש את כחו ועשר ו הרוחני ,אבל לא נתן דעתו עליהם .הוא

היה שכור־יצירה ומוקסם בעצמו מעולם־הקסם שברא .הרנשה סתמית של אשת

האנדי וכהו האנדי לא פסקה מעולם משקספיר ואת עקבותיה יש למצוא ביצירותיו

המרובות וביחוד כש;ריו .אבל ,כאשר התחיל יומו לפנות ושקספיר הרניש את שליחי־

הערב הולכים ובאים ,קמה לפניו תמונת־עצמו בכל זהרה וחסנה .אז הכיר היוצר

את עצמו ,אכל יחד עם בואה של דעת־עצמו זו מתעוררת בו המחשבה לשבור את

׳מטה־הקסמים שבידו ולהפרד מעולם יצירתו .לפני הוציאו לפועל מחשבתו זו הוא
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כותב בטעם האחרנה משחק־קספ בשם ,הסער• ונותן בפי הנבור הראשי את

ברכת־הפרידה שלו .ב״פער• אנו רואים את שקםסיד בפעם הראשונה מדבר בעדו,

כי ,הסער• הוא אחת מיצירותיו הסוביקטיביות ביותר .הוא בעצמו קורא ל״סער• משחק־

קסם ,אבל ביצירה זו התיהדו החיוניות המפליאה ודקות האר נ של טובי דרמותיו

ועמקות הרנש ותהומיות הצער של בחירות טרנדיותיו .ביצירתו זו האחרונה התנלו

כל הקסם וכל היופי שעמדו תמיד לשמשו ,בספרו לנו״על אנדת־חייו ברא שקספיר

את היפה באנדות על האדם היוצר .אנדה זו בתור יצירה ספרותית מלאה קססי

־יער וריח שדה .בה שומעים אנו את רהש פעסיהם  1.Vנמדי־הליל ושעירי־העמקים

ועליה מרחפים הצלילים הסודיים של מננינת היצירה העולמית .הצורה המרכזית

שבמשחק־הקסם הוא ארוספירו ,זה שהיה דוכם במילן ואבדה לו ממשלתו הארצית

ועתה הוא מולך ברוחו הכביר וכקסמי נפשו על כל היופי והנשנב שבעולם.

ספינתו של פרוםפירו  -מספר שקספיר  -נטרפה בלב ים ויד הנורל הביאה אותו

•לאי שומם ובודד .והנה על אי זה מתנלח פתאום אצל פרוספירו כח־קסמים ,שבו

הוא מצור על כל הטבע .ומהו הדוכס פרוםפירו ננד יוצר־ הפלאים פרוםפירו ?

במקום ככרת ארץ קטנה והמון עבדים בזויים יש לו לפרוספירו עתה עולם מלא של

עושי רצונו .עוזרו הראשי המשועבד לו הוא המלאך העדין אריאל .בתמונת אריאל

תאר שקםסיר את נפש האדם היוצרת .ולשם תאור זה לא חשך שקספיר צבעי־

קסם וצלילי־פלא .כל הנועה ותנועה של אריאל אומרת שירה וכלו מלא נמישות

ועדן .הוא הוא המנצח על םננינות הרום ועל מקהלות כנות־הנלים ואור עיניי הבהירות

מאיר לעולם הנדול .הוא מכבד את פרוספירו וממלא רצונו ,אבל בכל־זה היתה בו השאיפה

לחירות והוא מזכיר לפעמים קרובות את ההבטחה שהבטיה לו פרוספיר ו לשחררו.

בהזכרות אלו על השחרור המקווה אנו שומעים את הדי הנענועים של נפש האדם

הסתלבטת ביתלי הממשיות חארצית ושואפת למקורה .אריאל כמה לחושש ,אבל
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כל זמן שםרוספירו עודנו הפץ ליצור ולברוא ,אריאל הוא עוזרו הנאמן .בעזרתו

מחולל סרוספירו סופות וםער ,מעורר רעם וברקים ,מכה נלים בים ושטרף ספינות.

ככח האמנות היוצרת מאסף פרוםפירו את הנימפות ואת שעייי־ההריש ,את

בנות־הנלים ואת בני האדם .על־פי תנופת ידו אומרים השמים שירה ולמוצא שפתיו

יחכה הפרא קליבן ,זה הסמל החי של האנושיות מטומטמת הלב והמוח השקועה

בפראות ונםות .סרוםפירו שעבד את קליק הפרא ,אבל יחד עם זה נתן לו את כח

הדבור ועורר בקרבו את ההכרה האלהית .קשה לצייר סה היה נוש אנושי פרא זה

לולא התנלה באי השומם הקוםם הנאוני פרוספירו .בפראותו אץ קליבן חפץ לקבל

עליו את מרות חחכמה העליונה והיופי הנצחי והוא עומד למרוד בהן .בעבד בזוי

שאין לו כלום משלו הוא יודע רק לקלל את אדונו ורבו .הוא אומר. :למדוני
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זי .א• .וידםאן.

לדבר .אשתמש בכה הדבור שלי כדי לקללך״ .והוא מקלל :״יחולו נא על ראש

םרושסירו כל יםורי הרעל שהשמש סופנ מן הבצות ,מן האנמים ומן הרקבונות ובאו׳

בעצמותיו כשהפת•• כדי להשתחרר משלטון היופי והקסמים כורע קליבן ברך לפני

משרת־הםוזח השכור ,שהנלים זרקוהו אל האי ,ואומר לו :״אני אראך כל שעל אדמה

המוציא צמח על האי .את כפות רנליך אשק :היה לי אלד בצורתו של קליבן,

המעורר נועל־נפש בפראותו ,נתן לנו שקפפיר את הקריקטורה היותר נוראה של

האדם .בכל קו וקו שן׳ פרא זה אנו שומעים את ההתול המר ואת הבה הרב שהנה.

היוצר הנאוני להברת האנשים הנםים ,המחליפים בכל יום את יראתם ונכונים לכרוע

ברך לפני כל שכור שקרן ולבקשו :״היה לי אל!׳ פרופסירו הנעלה וקסמי־יצירתו

שנואים עליהם ,את מרות היופי והמוב אינם חפצים לקבל עליהם  -ובכן מה יעשה

בתוכם פרוםפירו־שקססיר ? סוף־סוף הלא ה ם הנם אדוני האי ,אי החיים ,והשקספירים

הבודדים והמעטים הנם רק אורחים ,אורחים לא־מצוייפ פה עלי אדמת הקליבנים ,ולו

שמענו מפי שקםסיר דברי יאוש מר לא היינו מתפלאים אף מעט .אך שקספיר אינו

סוחה כלל .כמעט בשויוךרוח נמור הוא עוזב את חברת האנשים .שהעניק להם

מטובו .פרוםפירו א־נו אלא עצב .בתונה חרישית הוא מלוה את יום היצירה שלו

ההולך ופונה .בתהלת ״השעה הששית• (בן חמשים ושלש היה אז שקםסיר),

כאשר נתמלאו כל מאוויי פרוםסירו ,באמצע החנינה הנדולה ובלוית טננינת הפלאים

של שמי־רום ,אומר פרוספירו־שקססיר:

.בא הקץ לחנ! אהיה המשחקים *ראיתם הנם רק רוחות.

הנה נעלמו כבר ,פ• שבו אל על ובחלל העולם הול נפוצו שוב.

י״יו; י* י * * • ־ד- * * -־ן *

האמינה! יבא יום וכמו חזיונות אלה הנפלאים ינוזו ,יעלמו

״*״•* ? ו * :־ * ־ • ו * י יו —*;
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נם טירות הרוזנים׳ היכלי הארק ,ראש׳הם אל 7נ=ים לשנו,

ונם כדור ענקי זה ,זו הארק *ומתחת רנלינו נם היא חלף תחלה ־

*• ־• ו • *  1יי ־׳Vוו*• --־ו״  • -ן -1ן*

וכל הנמצא עליה בלי השאיר זכר כחלים יעוף.

ו* ־ ו י יי * ־:׳ • V׳ 1ן V

ונם אנו ?צמנו הננו בני אותו האךנ,

שמטנו החלמות נאךנים,

ובימי חיינו המעטים שנת ויולוס יםובבוני*.

• ־ ־;-־ ו ? ״  1ו ו

(.הסער* ,מערכה ).VI

בהרהורי־עצב אלה של פרוספירו אנו שומעים את חדן של מחשבות־הערב.

אצל כל אדם ונם אצל היוצר .כי מה בצע בעולפ־קסמיו אם הכל הוא רק חלום

עוברז אם כנפי הכיליון מרה*ות על הכל  -למה ולמי יעמול היוצר? האץ טוב

לו לאדם לםור הצדה ,לקפל טליתו ,לשים את צרורו על שכמו ולשוב לחייו

הפסיביים ל״חיים הקטנים• ה״ •611111 11]6כטו שאומר שקססיר? על שאלה זו־

עונה שקססיר בחיוב .הוא עולה על סופו ויוצא לםטריטטורד שלו ,ל״חייו הקטנים•.
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שחי אנרות^.לאיפ.

אבל לפני הסתלקו מעולש־קסמיו נפרד שקספיר־פרוםפירו מיצירי־רוחו וילידי דמיונו

:ברכת הפרידה וקולו של הקוםם הנדול בפעם האחרונה לפני האלמו מלא

עח ועצמה .בכל דבור ודבור שלו אנו שומעים את קול המצוה על החיים וכל אמרה

שלו מצלצלת בקולו של נניד ושר־תיים .ברכת־פרידה זו של היוצר הנדול בצאתו

מהעולמות שברא היא אחת השירות היותר נפלאות של הספרות העולמית .יופי אגרי

יצעד עליון מרחפים על פני כל שירת .האזינו• זו של שקספיר .הנה היא:

?.ושעו הרוחות ,רוחות הופעות ,שליחי־הנהלים ושעורי מנמקים

ונם אתן הדולקית פצעדים לא־נראים אחרי £ר הט׳ם .״

ובורחות ומתחמקות מטיו בשובו-ו־אךנו נא.

ואתם הקטנים ,ןטדי־הליל ,המחיללים וסובבים לאור הלבנה

ונובלים מעןלים ?ל ד^א האחו שמטנו לא •טעם הצאן,

השמחים וצוהלים לקראת צלילי־הערב ברדתם מן המנדל —

״  - :י • • 1 :וו -ו י ׳?׳* ו•ו״ ••• Iוו

הקציבו נא כלכם.

אתם-אשר פעזרתכם הקדרתי בעבים שמש־צהרים,

— *  1י ו <ו  -ו :■ Vו-ו• * * י י* וו*?•

עוךך^י סופות וסער ,התרךתי גלי,ים

ונזנבכי התהומות הירוקים הוצאתי מננינות־אל,

אתם-שפשליחותפם נתתי אש לרעם,

 -״ : ...,.י *־י  -יי־

קלעתי,עננים ,נדעתי אונים ואתש אךןים וברושים,

קברים נפתהו בפקךתי ובמצות־פי יקטו מתים על רנליהס

ויחיו כאםךתי ובדבר אםנותי  -שמעו־נא:
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מפלפם ,מבל הקסם הרב הזה הנני נפרד ?גתה.

תבוא־נא מננינת־הרום ותתיר את בבלי הרוחות

ותשמח הפעם את סופה של אנךת-דקסם.

ש^ר אש&ר את מטי ,מטה־הקםםים,

?נמק-זנטק באדמה אקפךהו .ונם את ספרי,

ספד הנהש ,אשליך לתהומות ,׳צלל כעופרת.

ו״וזסער״ ,םערבח ).V

אחרי שירת־פרידה זו מקפל פרוםפירו את טלית־היצירה שלו ולובש שוב־־

את בנדיו הקודמים ,בנדי הדוכם המילני ,הארצי ,ובזה הוא נומר את חיי־היצירה

שלו .ונם שקספיר לבש את בנדי־החול שלו אחרי.הסער• .מני אז אין אנו שומעים את

קולו ,כאלו סר ממנו דוה הקסם דממה עמוקה קמה באי ,אי־היצירה של פרוספירו־

שקםפיר ,ורק ככלות הכל ,כאשר נעלמו רוחות־הפלא ופרופסירו שב להיות מלך

אביון ,אנו שומעים ברעד לב את תפלתו האחרונה שהוא מפלל בדממה .כסה צער

אנושי ודכדוך הנפש בתפלה זו של הקוםם הנדול שםר קסמו! בלב שבור ונונה אומד

.פרוםסירוישקספירג
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ד* .* .רידםאן.

.נלנלמי מנ׳פלאי־כןםמי

במצבי הדל כי נשארתי.

בבדידותי נא אל תעזבוני

וברצונכם הטוב נעליתי

נא הצילוני.

לא כןםס ב;די עתה ולא נח*

ורוחות עו*׳ רצוני לי אין עוד,

ן :איי 2מר ;הי סוף ךךכי -

אם  *6בתפלה ;בוא עזרי׳

בתםלת־צער העולה *מימה.

ך&תךפקה ב*.עךי הרחמים

ו*בה לכונן צעדי התועה׳.

(ס׳ןזייבר ״המעו*).

בתפלה לבבית ונונה על הרחשים ננמרתי האנדה הנפלאה על האדש היוצר.

עצוב הוא סוף האנדה ופלאי .עם מותו של נושאה החי ,וויליאם שקספיר ,נעשתה

לאנדת־נצח מבהיקה באור שבעת הימים ומאירה את נפשותינו ומצלצלת באלנינו

כמננינת־הפלא משמי־הרום ,הנשאת בחלל־האויר במשך כל משחק־הקספ של ״הסער•.

••

*

איה הנבול בץ החיים והאנדה ? אין בכחו של הדמיון הלוהט ביותר להמציא

את המאורעות וםבכי־המאורעות המשונים והנפלאים שהחיים בעצמם ממציאים ,כי

אץ לך אנדה מסובכה והזיית כחיים עצמם .כל חזון וכל חלום יש לו יםוד ממשי

ואפשרות בחיים. ,ונם אנו בעצמנו הלא הננ 1בני אותו האי׳ג שממנו החלומות נארנים,
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ובימי חיינו המעטים שנת וחלום יסובכונד .אך בין כל אנדות־החיים הרבות עד לאין

שעור-תהי זו של האביר הנודו־ וזו של מטה־הקסמים מן הנפלאות והנשנבות ביותר.

.בפהנה זולוחם,6191 ,
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*י

1י״

4

׳־*

יעקב פיכמ&ץ.

אחד־העם.

 - -־?*

(ליוכל השזוים).

נ.

ששים שנה מלאו לו עתה .אך זה כבר ,זה ימים יבים ,אנו רואים אותו

במו ממרחקים .זה כמה קולו מניע.אלינו כמו מעבר לנבולה של תקופה .במיטב.

ימיו ירד לו מן הבמה ,ירד בעצמו ,והשאיר אחריו  -למרות הד־האמונה העולה

מתוך דבריו האחרונים  -איזה צל של יק עמוק ,חידת־לב באץ פתרונים .לא זקן

שתש כחו עזב את המערכה וילך לנוח ,כי אם נבור במיטב כחותיו הלך ופרש,

יצא מתוך המהנה ויעמוד לראות מרחוק .אין זאת כי נפצע האיש עמוק בלבבו

פצע אשר איש לא ראהו ,והדממה אשר באה פתאום כםתה על הדם .אין זאת כי

את הרע והםר בספקותיו הסתיר כתהומות נפשו ,ויותר משהשמיע לנו בדבריו

יהברורים ,נשאר אולי פתום ונעלם מעין רואים .לא תמיד אנחנו שומעים,כשהדמשה

מדברת...

ששים שנה מלאו לו ,ואנחנו יכולים עתה לםקור בסקירה אחת את כל הדרך,

שעבר בה .דרך ארוכה מאד וקשה .בעד החלום המתוק של ״כני משה• ,הלום קצר

ועובר ,שלם אחר־כך בנדודי־מדכר כבדים ומינעים .מה מעטים היו אילני־הםאר,

אשר בצלם ישב בין קרב לקרב; מה מעטים היו לו רנעי מנוחה וקורת־רוח בצוק

הימים הרבים! אפילו בכבושים ,שנפלו בחלקו ובחלק דורו ,לא היה כדי ל:שב את
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•דעתו ,להשביח את המית נפשו .בתנועת־יד אחת הפסיק את כל שירת־נצהון ,שמיתה

מתפרצת לפעמים כמחנהו .את כל צהלת־חנ השבית בעצם תמוה ו ז!כוקת מחשבתו

הבהירה החרידה צללי חלומות שפמי לב ,וצנת יום שפכה על 2ל מסתרי לילה

וחביון שירה .תועבת נפשו היתה בל קריאת־נצחון מרמה ,כל מנוחה וקורת־רוח בלא

עתה .את השמחה אשר לה צמא נם לבכו ,דהה ליום הנדול ,לשעת הנצהון הנאמן.

מעין .חנ נדחה• חיו כל חייו .ימים רבים צפה לו ,ליום הנדול ,לשעה הנאמנה,

דנם בעמדו מרחוק היה סר אלינו פעם כפעם בחרדת־לב נםתרה לראות ,אם יש
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י6 .יכםאן.

כבר אלהים בתוכנו ,אם כבר באה השעה הנדולה - ,םר ופורש שוב לםר־הקיו

בינונו הדומם.

מי הקים את המחיצה בינו ובינינו ? באשמת מי היה הדבר י למה עזכ אותנו

דלך לו? החידת חיינו היא או חידת נפשו? אך שתיקת אחר׳׳העם מעיקה עלינו.

בכל שתיקה יש כדי להטיל אימה ...בשתיקת נבור ,שעזב את המחנה בעוד כחו

אתו ,יש מעין אזהרה .על מה הוא מזהיר ומפני מה  -אך אימים היא מהלכת

עלינו  -החידה הזאת .יד מ־ מקצצת בנטיעות נבנו בחשאי י איזו רוחות רעות מכות

את כל רך ואת כל ענונ בציצי;; /ואץ איש רואה ואין איש שם על לב?

האומנם זאת היא הקללה ,קללת היינו ,ואנחנו לא נדע עוד את האורב

לנו -,האורב לכלנו?

קורבה יתירה אמנם לא היתה בינו ובינינו מעולם .שטה ידוע היה תמיד מבדיל

בינו ובי ן אלה ,שהיו קרובים לו כל־כך ושנעשו אחיי־כן רחוקים במשך הזמן.

אם היה האשם בו או בנו-אך היה באישיותו איזה דבר ,שלא נתן לנשת אליו

מקרוב .שלם היה האיש  -שלם אולי יותר מדי ,מכדי שנדבק בו ונאהבהו .בשווי־

המשקל ,במתינותו ההרמונית היה איזה דבר מעליב את אלה ,שי.ללו מכאב

ומקוצר־רוח .השלימת הנפשית מכניעה ,אך יש נם שהיא דוחה ,מרחיקה ,כשהיא

נרא׳ת לעין יותר מדי ,חחרמוניה של אחד־העם היא יותר מדי בולטת .איזה דבר

הוא מסתיר ממנו .הוא אינו בא אלינ ו לעולם בשאלותיו וםפקותיו; מעולם לא

התודה בקהל .אלינו בא תמיד לאחר המלחמה והשקפוקים הפנימיים ,וםימני מבוכה

מעולם לא הכשילו את פיו .מעולם לא ראינו אותו בכשלונו ,לא שמענו אותו

בנמנומו  -ברדת ענן תונה על הנשמה והאדם מתחיל בעצמו שואל נתיבת חייו.

אהד־העם היה בא אלינו רק בשעה שמצא את דבריו ראוים להשמע; כשאנחנו

היינו זקוקים להם .לא אל עצמו ידבר ואנחנו עדים לשיח האדם עם נפשו; תמיד
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דבריו מכוונים לשומעיו .רק לעתים רחוקות מאד אתה מרניש את נשימתם החמה.

כמורה ידבר ,כאיש שהוא משכמו ומעלה נבוח משומעיו ,ולא כרע ואח ,אשר

בהטיפו את תורתו לפנינו ,יםפר לנו נם את ננעי לבבו הוא .ועל כן הוא חסר ברבו

אותו הצבע החס של דברים אינטימיים ,שהלב נפתח לפניהם לא רק מפני האטת

שבהם ,כי אם מפני יפים האנושי .הן הוא לא טעה מעולם ואנתנו היינו אוהבים

אותו עוד יותר דוקא מפני טעותו ,אנחנו היינו מתקרבים אליו אולי דוקא בשעת

מבוכתו ,והיינו מכינים אותו רוקא בנמנומו...
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אחד־העם בעצמו הבין את כל הזרות שבדבר ,כשהיה אנום כל ימיו לאתר

כל מאםר ומאמר שכתב .לכתוב פירוש לדברי עצמו .תמה אני ,אם יש ,עוד בינינו

איש ,אשר :דע להביע את אשר בלבבו כאתד־העם ,אשר ימצא למהשבתו את

הכפוי היחידי שלה ,בלי כל הסר ויתיר .וכל זה לא הועיל לו .לא הועילו נם כל

הביאורים ,שארבעת כידע מלאים אותם .אור המחשבה ,כפי הנראה ,אינו מספיק,

ואפילו כשהבחירות הםננונית אתו .לב הקורא נפתח לפנינו רק אז ,כשתוא נעשה

שותף ליצירתנו ,כשהוא נושא נם כן במשאנו-כשחוא עובר אתנו יהד את הדמדומים

הכבדים ונצחוננו חוא נם נצהונו.

אחד־העם בא אלינו עם מחשבתו הבונרח ועם בטחונה ,ואנחנו לא ראינו

אותה בלידתה ,בפרפוריח הראשונים ,כשהיא עדיין חציה הרנשה והצל עוד מרובה

בה על האור .מחשבה שלא נתבנרה שלא נתבשלה כל צרכה ,תמיד חשודה על

אהד־העם ביותר .אץ הוא מאמין ברמזים .ואנחנו יש אשר נערונ דוקא לאותה השעה

הנפלאה שביצירה ,כשהאור וחצל עדיין משמשים כאחד ,כשתחומי המחשבה

עדיין לא נםתמנו כל צרכם ושערי ה״איךסוף• עוד לא ננעלו .בכל שרטוט ברוד

ביותר יש מעין המעטת־דמות .ממשלת הנלוי הנמור קטנה ומונבלה יותר מדי.

והכפוי הנלוי של אחד־העם לא היה מרחיב ,כי אש מצמצם .הוא תפס רק את

המעט ,את הודאי.

זה היה אילן הזק ורב־שרשים ,אילן מנדל פרי ,אך כמעט בלי עלים ופרהים.

את סערות האביב לא ידע .רק מעם נתנלח כמו מתחת חופת צל של מסתורין

וירמו לדורו רמז חשאי ללכת אחריו .ואת היתה תקופת ״כני־משה• ,זה ה״נםיון שלא

הצליח״ ,אשר ישוה ככל־זאת הוד מיוחד על אחד־העם הצעיר .אך תקופה זו היתה

קצרה ומעציבה ביותר .הדור הראה מיד את כל הוםר כתו ליצירה דתית חדשה .ציצי־
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החלום הענונים נשרו עד מחדה ,ולפני אחד־העם נתנלה ברור כל הדרך .זה היה

נלוי נורא :אין לנו כח של יצירח .מאז איננו מאמין עוד בדור ו  -א י נ נ ו מאמין

עוד ב פ ל א .מאז הוא ענ עונה אחר עונה ליצירתנו .הוא נעשה נביא הקטנות.

הוא רוצת להציל את שארית הפליטה .לא אנחנו נגאל ולא אנחנו ננאל .הבה ונהיה

נשר ליצירת העתיד!

כל מחלך מחשבתו נעשה מאז מעין עינול ,ההולך ושב אל נקודותיו הקבועות.

הכל ברור לכאורה ,וזקוק בכל זאת להטעמה בלתי־סוסקת .נטשטשו הנבולין שבין

החלום הנדול ,אשר נשא המורה בלבבו ,ובין חמעשים חקטנים ,אשר דרש בחיים.

בדור שכל יפץ היה יפי האנדה ,שנולדה כתוכו ,בדור המכסימום ,שדרש את הכהות

לפי המעשים חנדולים ,בא הוא ,בעל המינימום ,ודרש את המעשים לפי הכהות.

׳יותר מדי שקל את כהותינו ,ולא חפץ לדעת ,כי הברכה מצויה דוקא בדבר הסמוי
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ק העין .הוא לא האמין .כי יש אשר אנחנו מתקרבים אל מטרתנו האמתית דוקא

בלכתנו בעינים עצומות .בזה מאמינים רק המשוררים...

.III

כן ,בממשלת המשוררים אין לו כל חלק .כל רטט של אמנות ושירה מעורר

בו נם חשד ידוע .יודע הוא ,שהמשוררים אינם מכירים שום שעבוד .והוא רצה בחוקי

ברזל .בחוקים אשי לא ימומו .הוא ידע את הסכנה אשר בקסמי החלום .את היופי

לשעה ירא .הוא בקש את היופי לדורות.

הוא היה הפרוזאיקן הראשון בספרותנו הצעירה .בימיו הדל עירוב־הפדשיות

שבין פרוזא ושירה ,שהיה נוהנ בה מימי המשכילים הראשונים ואילך .עירוב־פרשיות,

שלא רק סמולנסקין ,כי אם נם נרדון לא יכול להשתחרר ממנו .הוא היה יוצר

הפרוזא האמתית ,יוצר הבטוי המונבל ,המנדיר ,האחראי ,שאינו משאיר אחריו

שום מקום לנלו• בונות שונות .ביצירת אתד־העם לשוננו שוב נעשית בטוי מוסרי-

לשון שהאמת הותמה .הוא היה הראשון ,ששם מעצור לשטפה ,ששם אותה בכבלי

דיםציפלינה ,שהתחיל שולט בה כשליט בלי־מצדים .מה רב היה הרכוש ,שהיה

מוכרח לותר עליו לשם בטוי מוםרי זה! כמה יופי אמתי ובלתי אמתי היה צריך

להפקיר ,כדי להניע אל מטרתו היחידה! הוא נעשה באמת מעין אסקיט של הלשון,

נזיר כל תמונה ושיר .אך הוד של מלכות צנוע הבהיק לנו מתוך לשוךנזיריפ זו,

ולא היה איש בינינו ,אשר לא נכנע מפני כהה ואמתה.

זאת היתה דונמא של לשון מעשית .לא םננון ,שמלבד התוכן יש לו

נם תביעות מיוחדות שלו ,כי אם שאיפה קפדנית ,בלי שום ותורים ,אל העיקר ,רק

אצלו אנו מוצאים את הערך השוה ,האדיקוואטי של הלשון והתוכן ,שאנו

מוצאים דונמתו רק אצל יחידי העולם  -הבטוי שאינו מבטיח יותר משהוא נותן.

הבטוי שלנו  -למה נכהד את האמת?  -הוא תמיד או למעלה מן התוכן ,או -
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אהה;  -לעתים קרובות נם למטה ממנו ...בין כך ובץ כך אין קשר נאמן בינינו

ובין הלשון .בץ כך ובין כך אין אנחנו פורעים את שטרותינו באמונה .במובן זה

יש לנו בספרותנו רק אחד למופת  -אחד־העם .הבטוי של אהד־העם אינו רק הכי־

מוסרי בספרותנו ההדשה  -הוא נם ה ק ו ל ט ו ר י כה ביותר .קולטורי  -כמה שנאמר

בו ,ועוד יותר  -במה שלא נאמר .אם קולטורה היא כח הרוח על כל מה שבא

מן החוץ להטות אותנו מדרכנו העצמית  -עלינו להודות ,כי ל* השינ איש אצלנו

את הכח הזה במדה יותר נדולה וברוכה מאשר השיני אהד־העם.

אץ כאן להטי־םננון .להפך .יש לנו איזו רוחה מהעדר סננון ,מחוםר מלים.

אס נברים לפעמים נם עקבות סלםול סמוי מן העץ כםננונו של אחד־העם ,אין זה
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אהד־העם.

אלא במקום שאתה רואה את שאיפת הפושר לקמוץ וחשבון בולמת יותר מדי,

אמנם חוש־המדה המצוין של אהד־העם אינו נותן לו לפנים את פשטות םננונו נם

 /בזה .בטבע של סננונו להטעים את הרעיון ולהסבירו בכל אמצעי המדע וההניון־

שבידו ,במקום שיש איזה חשש לחסרון בהירות .בהסברה מלאה זו יש נם לפעמים.

כדי להעליב.״ אך אין אחד־העם רוצה אלא שיבינו אותו ,מכיון שהשינ מטרה זו,

השינ את הכל .להשפיע עלינו באמצעים אחרים כמעט שאין הוא משתמש .באמונה

זנ ,שדק ההבנה מספיקה ,שאין האמת צריכה אלא שינלו אותה ,אתה מוצא את

כל טרניוחו של אחד־העם; בה הוא מתנלה לפנינו בכל תמו ויפיו.

במה כחו של סננון אחד־העםז אין אנו מכירים באמצעיו .אנו רק נכנעים

להם .זה כחו של סננון זה ,שבהפרידנו אותו ליםודותיו ,אין אנחנו מנלים עוד סוד

יפיו .זאת היא אותה המדרנה הנבוהה שבםגנון ,כשהוא כמעט בטל מפני התוכן ובכל־

זאת אתה מרניש במציאותו .אין לכחד אמנם  :טבעיות שלמה ,אותה הטבעיות הבאה מתוך

חירזת פנימית נדולה ,מתוך איזו ותךגות-מעץ זו שאנו מוצאים ,למשל ,בםגנונו של,

לווינסקי-אין כאן .הזהירות היתרה ,הצמצום עד כדי קסדנות מעידים ,כמה עבודה השקיע

כאן היוצר ן אך נדלות הסופר ניכרת ב ה ס ת י ר ו את עקבות מלאכתו .בסננונו של אחד־

העם אין אתה מכיר ,על איזה מפיס הוא נמנה .אין זה םננון ביבלי ואין זה סננון

משני; ואין אתה יכול נם להחליט ,שיש כאן מזינה של שני אלה .כל ניב כמו

נולד עכשיו בראשונה וכאן אדמת נידולו .זהו רק םגנון אחד־העם .איש לא יחקה אותו.

זהו סננון של בנרות .הוד הנוער אולי אין בו; אך אין בו נם סימני וקנה.

נח נאמן בו ,כח עצור שאינו מתבזבז לבטלה  -כח שטור לעת מצוא .לשוא

תבקשו בו ציצי הסימבוליקה .אין ההד אשר מעבר לנבולין עולה מתוכו .בדמדומי

הנאצל רואה אחד־העם סכנה לעולם־העשיה ,להאמת המוחלטת של חיי הצבור.

הסימבוליקה  -זהו הבטוי הנפשי ,אך האישי ביותר .כל אהד רואה בו מחזון
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לבו .רק הבטוי הריאלי המוגבל נותן את הכולל ,את המשותף .לשם אמת כללית

זו אין אחד־העם חושש נם לצמצם מעט את האמת של הפרט.

ככה משתרעת לפניגו יצירת אהד-העם .בהירה ונלףה ומונבלת .אין זה ?זרה

פרחים מנומר ,אשר ירהיב את העין ביסיו .אהר׳׳העם כל־כך מקמץ בנצנוצי־שירה,

עד אשר לפעמים נדמה לנו ,כי הוא נם מתנדר לפעמים בפרוזאיות שלו מתוך איוה

בוז מסתר ליצר היופי .שדה היצירה של אהד־העם מזכיר לנו ניר־אביב משחיר,

אשר ששון הצבעים עוד טרם יחיחו .ואולם בהטותך את אזנך אל תלמיו הרזי*

אתה מקשיב ,כמה כתות של צמיחה .עמוקים כאן רונשים במסתרים...

י
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.VI

את כל םננונו ומהלך־מחשבתו של אחד־העם מצינת אותה המתינות של

תלמיד־חכם אמתי ונקי־דעת ,שבספרותנו החדשה יש למצוא דונמתה רק אצל ר׳

נחמן קרובמאל .כמה רחוקה ההרצאה השוקטה והאירוניה הדקה והבלתי־מוטעמה של

אחד־העם מאמצעי הפולמום הנםים של שדייל ,זה שהיה מתנפל על מתננדיו בקרדום

כבד כלסטים מזוין ,או מן ההתלהבות הסוערת של םטולנסקין ,שהיה שוטף אותנו

כמפל מים כבירים במבול של ,דברים ו מתינות זו אמנם נוטלת מיצירתו חלק מכחה

הבלתי־אמצעי .האצילות היתירה .נדמה לנו ,מצננת את דמה החס .היא אינה תופסת

איתנו ככה־איחנים ,כי אם פורשת את ממשלתה עלינו לאט־לאט ובזהירות מיוחדה.

למדרנה של סופר עממי לא יניע אחד־העם לעולם .יותר מדי זרה לו לשון ההמון

לכך .הוא יהיה תמיד נביאה של ה־ .61116אך השפעה אטית זו תהיה תמיד

המתמידה ביותר .מעבת־הברזל של מחשבת אחד־העם לא נשתחרר עוד ,ואם

נם נלחס כננדה ,ככחה נלחס..,

המחשבה של אחד־העם אינה מזנקת ממסתרים לפתע פתאום ,כחית־יעד

ערומה ,אש־ תאחז את טרפה ואין מציל .הרעיון אינו מתנלה כברק אוד נעלם .אשר

לא נדע מאין יבוא .קול צעדיו מניע אלינו ממרחקים .שער אתרי שער הוא פותח

לו לאטו ,צעד אחר צעד הוא כובש כבטחון את דרכו ,וכשהוא מתנלה ,הוא נקבע

מאליו במשבצת הלב ,כאילו היתה מוכנה ומצפה לו זה כבד .כל מה שחושב והונה

אחד־העם ,הריהו בעיניו כדבר מובן וידוע ,שיש רק לשוב ולבארו היטב .הוא כאילו

בא רק להזכיר נשכחות .יש אצילות רבה בדרכו של אחד־העם ,שלא להטעים את

החידוש שבמחשבתו ,כי אם דוקא את הידוע ,אה המובן מאליו .מדה נאה זו יכולה

להביא אותנו לפעמים לידי מסקנה מוטעת ,שאחד־העם מבצר מקום רק למחשבת

המקובלת .אך זה יהיה יעול ני־ול מצדנו :בזה שהוא שוזר את חוטי מחשבתו
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המקורית בארנ העבר יש אולי לראות את הקו היותר יקר שבאישיותו המוםדית.

מחשבתו של אחד־העם אינה מחוםרת כנפים ,כמו שאפשר לשפוט לפעמים

על־סי הרצאת דבריו ,המעשית ביותר .היא אזהבת לשים מעצור לעצמה בעצם

מעופה״ אוהבת היא את הנבול .לרצונה היא שמה רסן בפיה ,כשהיא חשה

סכנה לנטות הצדה מן הדרך אש־ התותה לה .משוש דרכה לבלי המשך אחר יםית

יותר מדי .במובן זה ,כמו בהרבה מובנים אהרים ,יכול היה אחד־העם  -לא בלי

קורטוב של נאוה נפתרה  -להעיד על עצמו ,כי מעולם לא נחשב בעיני עצמו

כםופר אמתי .ואמנם יש לו על מה להתנאות :המחשבה לא היתה לו ,כלרבים

מאתנו ,שעשועים למלאות איד ריקניות שבלב .הספרות  -במובן הנרוע  -לא

וזיתה מלאכתו מעולם.
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אחדיהעש.

בכל אוםן יצירתו יש איזה מיכניסמום בריא ,שהוא משועבד לבעליו ואינו

יוצא מרשותו לרנע .מין קונטרולה תמידית על עצמו ,שלא להוםיף ושלא לנרוע.

אין הכום עוברת על נרותיה לעולם .אין אמנם השפע המתפרץ ,אשר ישכר .אין

המחשבה נזרקת ימינה ושמאלה ביד עשירה .קמצנית היא הממה של אחד־העם

בטבעה .אף טסת לא תלך אצלה לבטלה .אך נם לא תחסר אף מפה.

נאהד־העם השינה המחשבה העברית ראשונה את הדיםציפלינה של הבטוי

המערבי .הוא היה ,הראשון ,אשר למד אותנו לשלוט בעצמנו ,לה.נ ביל את

עצמנו .הוא שחרר אותנו לחלוטין סן הטשטוש המזרחי ,מן הערבוב של חזון

ומציאות ,מן האכסטזה התמידית .כרוח צוננת עבר את המדבר הנדול של ספרותנו,

ובכל מקום עירו השאיו אתריו נתיבות מאירות .את כל פנה טהר מאבק הדורות.

שנואה נפשו היתה כל אנרכיה ,כל ערבוביח .את כל חזיון שבחיים ובספרות רמק

לחוק ,לםיםטימה .אין מקריות בטבע .לכל יש דרך יש קביעות .הכל הולך אל

תכלית ידועה.

רק בשם הנדולות הוא דורש את הקטנות .רק בשם המכסימום הוא דורש

את המינימום .בהנבלת עצמנו הוא רואה את נאולתנו .מתוך החונ הצר של עבודה

קטנה וקבועה הוא נושא את עיניו אל הכוכבים הדמע .אי; הוא מאמין בכחות

חמחפרצים ,כי אם בכח המתמיד ,בכח חחכרחי .לא אח הרנע הנדול האחד הוא

מוקיר ,כי אם את הרבעים הרבים .האדם הנדול אצ*ר  -יהו הטפום הבינוני ,אשר

כל כהותיו המוסריים שקולים ומדודים-אף אהד לא סנום ,אף אחד לא יחסר .את

הקיצוניות ,אף זו של הנאון .איננו נורם .בכל הוא מבקש את הסינטיזה ,את ההרמוניה

של הרוח .את ההכרעה לצד אהד לא יםבול .שום .קומפנםציה־ בעד החסר לא

יקבל .יש לו ״עיקרים• ,אשר עליהם לא יותר לעולם .נם מן הנאון הוא דורש מלוי

כל חובותיו .מכל הפובליציםטים העברים הוקיר דוקא את ליליענבלום ,את זה
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שמחשבתו כשהיא לעצמה לא היתה מבהיקה ביותר הוא הוקיר בליליענבלום את

הפשט־ת״-את ה״כינוניות• הייתי אומר ,את הסופר חיש־ ,שכל מחשבה שלו מצטרפת

למעשה; את הפרוזאיות החיצונית ,השומרת את הקודש תחת מסור של הול.

המחשבה הלאומית ,שהתלבטה מחוםרת צורה ונבול ביצירת שד׳ל וםמולנםקץ,

קבלה את תקונה ותנבר חיל בכח הבטוי החדש של אחד־העם .ביצירת אחד־העם

יצאה ראשונה מחתולי הילדות של השירה ,מצאה ראשונה את הנדרתה ,קבעה את

תחומיה• מה שהשתפך עד בואו אל כל עבר ויאבד בלא דרך ,נכנם לאפיקיו והתחיל

זורם במנוחה ובטחון .זה ,היה הבט ו י המערבי למחשבה ה ע ב ר י ת-הסינטיזה

הראשונה של מזרח וםערב .אנחנו ,עם כל המערביות שבנו ,עוד לא השתחררנו מן

זהצבעונות המזרחית ,סן היםוד הדמיוני ביותר ,המסשט ביותר .יותר משהשננו את
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י .־יבשאן.

הבסים המערבי ,אנחנו שואפים אליו .אנחנו דורשים אותו לא רק מאחרים ,כ׳

אם נם מעצמנו .זהו האידיאל שלנו .אך ביסודנו אנחנו מלאים את רוח הסזרח .עוד

ערפלי החלום מטשטשים את נבולי־המציאות הנאמנים .אין עוד אותה המזינה

השלימה של תום הרנש וחריפות השכל-מה שמצץ בעצם את רוח המערב .סופרים.

מזרחיים אנחנו ,שמרדנו בהםזרח ועדיין כולנו שבויים בידו .אחד־העם הוא מעיבי

בעצם .הוא ריאליסטן .כל רעיון שלו מכוון לצד ממשי ,מעשי .אין יופי מופשט.

יש רק הוד הבנין של החיים.

באחר־העם נתחזקה היהדות ,כמו ביצירת הרמב•ם והרנ״ק ,לא בזה ,שהכניםה

את יםודות המחשבה האירופאית לתוך עצמה .הפילוםופיה של אריםפו נשארה זרה

לרוחנו וממנה לא דבק בנו כמעט מאום; ואפילו ההינלנניות ,שו*א יותר קרובה

לנו ,לא השפיעה עלינו אלא מעט מאד .היהדות נתבססה בנלותה בעצמה

אותם היםודות החדשים ,שקיומה היה זקוק להם באותה שעה .היםודות האירופאיים.

היו רק האמצעים לכך.

אין אני מאמין בהרכבת דעות חדשות .כל הרכבה פונמת את הטעם הטבעי,

מוחקת את הצורה המקורית .בכל אורנניםמום לאומי בריא ישנם ממילא כ ל היםודות.

האנושיים .נצרכת רק לפעמים קנאות ידועה ,קנאות לאומית ,כדי לגלותם.

<אחד־העם הוא אחד הקנאים האלה.

.V

אולי היה טוב ,לו היה פהות קנאי .אז היה יותר סופר .לולא םנר את

עצטו בחונ־דעות מצומצם ,אשר עליהן חי ועליהן נלחס ,היה בלי ספק פותח לנו

הרבח צנורות־שפע חדשים ,שמחשבתנו היתה מתברכת מהם .אך הוא ידע ,כי כל

מחשבה הדשה ניזונה מהפסדה של הברתה ,ועל כן היה ירא כל כך להרחיב את

גכולי יצירחו .לו היה ״סופר אמתי׳ ,ייא היה חושש לכך .מי שהוא סופר בעצם,
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שמח על המחשבות הנוצצות והנובלות כאחת .י,ידע הוא ,כי ה״נובלות׳ משמשות

הסיד זבל טוב לשדה טהשבות חדשות .לא כן הוא המורה :כמות מחשבתו

היחידה ,ושבת ניל יצירתו לעולם .ענומה היא דרך המורה.

בכטחון עליו התחיל .המית־לב הטה ואמונה נרולה האירו את דבריו הראשוני.::

איוו הרמוניה נט יאה היתה אז בץ המחשנה והרנש ,אשר הכניעה את הלב והמיח

כאחד .בךלילה כבו בדלנו בכהה .בךלילה נעשינו לבונרים.

אך ארכו ימי המלחמה ,ההרמוניה לקתה מעט ,והסטירה ,למרות שהוא שולט

בה אינו נותן לה להרעיל את צנוהת נפשו ,התחילה עוכרת מעט את הים הזך
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אחדיוזעם.

והשוקט הזה .עוד שיביט המלך בידו במקודם ,אך חירותו הולכת ונפנשות ה*

מתה ל כפרפר בעצמו בשלשלאות הברזל מל שיטתי.

התח־לו נמשכים וכוחים ארוכים עם מתננדיו  -וכותים ארוכים יותר מדי .כל

וכוח מתמיד ,כל נטיה ׳ הסברה יתירה מעמידים מיף־ם ף את המחשבה על המינימום

שלה .כשאדם הופר לעצמו את בא־ הנח;•בה ,הוא הולך ומעמיק אותה; כשהוא

חופר א־תה לאחרם ,על כרחו היא מתעכב על השטח העליון .המחשבה של אחד־

העם הפסידה הרבה על־ידי זה ,שנעשתה מכוונת לאחרים •ותר מדי .ברצונו להשליט

אותה על אחרים ,הלך ונשתעבד בעצמו ות־ ויותר אליה ,בהלחמו כל הימים עם

אחר ם ,לא הספיק להלהם מעט בעצמו ,להשתח־ר מעט מעצמו .לא טיב כשאדם

געשה אדיפטן של שיטת עצמו יותר מדי.

אחד־העם הוא יותר מדי מו.יסט .הוא אינו מקבל בחשבון את הכחות

המרובים על החיים  -הכחות ש,א נם מן המנך .הטבע הרבה ותר עשיר ממה

שיש בכהנו להקיף .אך בתור ריאל סטן איל לו ל/.ח־העם אלא מה שעיניו רואות.

ועל־כן כל־כך מעטה השמחה בהיקף מחשבתו.

בלב כבד אנו הולכ־ם אחריו .אין זה יער של מסת רץ* .ץ א חנו ה לכים

לקר*ית פלאים .כל השבילים מיבילים כאן אל תכלית ידועה  -ימעה לפעמים

מראש קצת יותר מן הצורך .יש אשר טוב מעט לתעות באין דרך ,לנלות פתאס

את ארסוךהקסמים ,אשר לא צפינו לו .אך יש נם ניל בשבילי־הזוהר ,אשר ׳נחונו

בטח .כי ניעף מעט כצחוק החלומות וצבעיהם ,אנ ו שמחים על צמצום הוזי ף,״ —

על ממשלת הודאי.

לא את החלומות הוא הורם .הוא ירא אולי עוד ותר מאחרים את מותמ-

בלל מעשה ריאלי קטן הוא מבקש את זוהר החלום ,ובכל חלוםי את האמת

הריאלית .למען הרהוק הוא כל־כך מזהיר על הקרוב .כל אמצעי צריך להיות נם
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תכלית .בכל רנע ייעד ימיו של הנצח!

הוא היה איש־הסננון ,ועל־כן ידע להפקיר את הרב בשביל המעט .למעש ם

השלמים צריכים אנו לא רק מצד עצמם  -הם סמל העתיד ,בחס כח העתיד .על כן

לא הבדיל בין קטן לנ ול ,ובלבד שיהיה שלם .רק הפנום היה מטיל עליו אימה.

בכל פנם של ההוה ראה את התקלה לדורות.

הוא היה לא רק איש־הסננון .הוא ,כמובן ידוע ,יצר את צביון הדור .לתוך

חונ מהשבתו משך את הקרובים והרחוקים .ומשירד מעל הבמה ?טשטשו פני

ספרותיו ,כמו נתק החוט הנאמן שהיה מאחד אותה.

אמונתו גנו ,צריך להניד את האמת ,לא התה רבה ,הה היה מעליב .אך

זאת היתה ספקנות מתוך רצינות עמוקה ,מתוך רנש־אחריות צורב .זה לא היה
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י* .יכשאן.

סקיפםיציומום מתוך שממון ופריקת־עול ,כי אם קריאה להתנכר על עצמנו,

להתרומם על עצמנו .הוא שונע בנו ,למען עודר בנו את רנש הכבוד שקהה ,למען

השוף את שארית היחות הנרדמים בנו .ספקן זה מאמין בכל־זאת ,שבדור של

אעדיווידואליםטים כדורנו אפשר עור להשליט את ההכרה ,שמציאות אמתית אינה

אלא מציאות הכלל ,שמפני המציאות החברתית בטלה המציאות האישית .הוא

מאמין ,שאפשר עוד להשיב לנו את האינםטינקט הקדמוני של הותז קויקטיבית,

שנםנם אצלנו.

תורתו של אחד-העם אינה מנדלתנבורים-היא םנדלת אנשים .אנשי חובה,

אנשים שיש בכחפ להביא קרבנות מתמידים ,הרבנות חשאיים ,קרבנות שאין מרנישים

בהם .על־ידי זה שאץ היא תובעת את אשר למעלה מכהנו ,היא מעמיקה את

תביעותיה .היא קובעת הרמוניה בין החומר והרוח ,בין האידיאל והמציאות .אץ

התורה לחוד והחיים להור .אל נא נעשה את תורתנו פלםתר בדרשנו את אשר

למעלה םכח הארם.

זאת היא תורת ישראל.

**

*

זה הוא האיש אחד־העם וזאת היא תורתו .אין זאת אניה עליזה מפלינה

במפדשיה הקלים לים־הנדול .איזו יד כבדה תנחנו .אץ כתורה זו כדי להשכיח את

ןןני חיינו וקוצר ידינו .אך יש בה נם תנחומים מוצנעים .יש בה גס כדי לפיים.

יש כאן על מה ל ה שען .בארנ החלומות היפים ,אשר עטו את נפשנו אורות

רועדים בים׳ תקופה שלמה ,זה היה הוט החיים החזק ,יתד המחשבה הנאמנה.

אל נא נבוא בטרוניא עליו ,שהוא בעצמו לא היה בונה .לא זה היה תפקידו .הוא

היה הארכיטקנק של מחשבתנו הלאומית ,של בניננו הלאומי .אלה שיבאו אחריו
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לבנות את חפלמין ,על פי תבניתו יבנוה.
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נפשות.

.I

י .ל! .רן.

הוא םת  -ואני בתוך םנה שוקטת יושב ומדפדף נספורים ומניע לםפור

הקטן ״העושה נפלאות• .האם תזכרו אותו?-מעשה בקוםם העושה בלהטים ומאחז

את העינים .בבקר יום אהד בפתע פתאום נתנלה באחת העיירות הקטנות שבווהליניה,

שואלים :מהיכן?-מפאריז .להיכן?-ללונדון .מתפלאים :דרך עיי״רה בווהליניה

ללונדון ?  -תעה תעה!  -וכשבני אדם רצים אחריו ומבקשים פתרונים ,הוא מתעלם

תוך כדי דבור ,כאלו בלעה אותו האדמה ,ובאותו רנע נופא הוא נראה בתוך קברן

שני של בני אדם בעבר השני של השוק .לאחר ימים הוא שוכר לו אולם נדול,

כדי להראות נפלאות בפני קהל ועדה .ונפלאות-עין לא ראתה ,חוץ לדרך הטבע.

בולע נחלי אש בתפוחי אדמה ומשליך מפיו קשורי משי מכל המינים ומכל הצבעים.

זורק מבתי רנליו זונות־זונות של תרננולי הודו ,והתרננולים חיים ורצים על פני

האדמה וקוראים קוקוריקו .פתאום הוא מרים רנלו ומקרצף מעל סולי נעלו דינרים

של זהב ,זהב ממש ,מלוא הקערה דינרים של זהב .אחר כך הוא שורק  -ומתחילות

טםות באויר עונות חלות לחס ,כצפרים עפות ,והן מחוללות באויד ומרקדות רקודים.

שורק שנית-והכל נעלם שוב ברנע אחד ואין כל .אץ עונות ,אץ חלות ,אין

תרננולים ,אין קשורים ,אץ זהב-לא כלום .נתנלה לבסוף שהיה זה אליהו הנביא...

ובעוד אני מדפדף באותו הספור-והנה פרץ בעצמו עומר חי וק;ם לפ^י.

האם לא היה הוא בעצמו מין קוםם שכזה?

אמת-אליהו הנביא .אבל איזה רנש של אי־בטיחות נןלוה תמיד אח

ההכרה הזאת .יש בו באותו אליהו הנביא הספרותי איזה דבר ,שאינו נותן אותך

להאמץ בטמשותם של הענינים .ואין אתה בטוח לעולם אם יש להם יםוד קים מתחתם,
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נ!ו ש י ת ו

*

הכל תומם ,הכל רופף ,הכל רופם .לעתים תוקף אותך מץ סהד פתמש ,שבעוד רנע

והוא ישרוק  -וכל העולמות הנפלאים ,שנער לפניך מתוך בתי־זרועותיו. ,יזןלמו וינוזו

ולא יהיו פתאום ,יש לך עםק לא עם אמן ,כי עם קוםם...

ילד פלאות היה בנערותו ,מין עילוי חריף ושובב .בבוקר יום אחד ,דומה

כאלו מפאריז או מלונדון ,צף למעלה בתוך העיירה הקטנה של ספרותנו .תעה תעה

לכאן .בחפזון כתב איזו דברים ,חטוף וכתוב ,חטוף וכתוב ,והדברים היו לא טובים

ולא רעים ,אלא שהיו משונים מכל מה שקדם להם .וכשהתחילו לרוץ אחריו-

געלם פתאום ולא נראה .יותר מעשרים שנה לא ידע איש איה הוא ,ורק שמועה

נשמעה כי באיזו עיר נדחת בפולין נשתקע ונעשה שם לאדבוקט פרטי בערכאות.

פתאום צף שנית למעלה ,בא בסערה ובנשימה לוהטת ,אחת שתים ושלוש ,ולא

עלה אלא קפץ על הדוכן ,ותתחיל להראות נפלאות .ונפלאות  -כיצד הוא אומר

שם ?-נפלאות אשר עין לא ראתה .., ,ץ לדרך הטבע .בלע נחלי אש ,פלט קשורי

משי וברא תרננולים ותרננולות .שרק  -ושיי היכלות נפלאים ,עשוים בדולח ושוהם

ואזמרנד ,פרחו פתאום לעינינו .שרק שנית  -ומתחת לסולי נעליו התנלנלו לפנינו

אלפי דינרים של זהב .שרק שלישית-ופחד פתאום הנה יזה נופל עלינו כי בעוד

רנע יחדל הכישוף ,ובל המראות הנחמדים האלה ימונ ו לעינינו וינוזו ויעלמו פתאום.

ייש לכל אלה נודל ,אך אין להם משקל .סורהים הם באויר .בארנז הספרים שלי

עומדים כל הכרכים היפים אשר כתב לנו ,והארנז סנור היטב על מסנר ,וככל זה

יש שאני מוצא את עצמי מוכרה לנשת בבוקר אל הספרים האלה ולמשש אותם

במו ידי ,למען הוכה כי עוד עומדים הם שם באמת .מתירא אני שמא פרחו

.בין כך וכך...

אי מזה בא דבר שכזה ?

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

כשראיתי את פרץ בפעם הראשונה ,זה לי יותר מעשרים וחמש שנים ,וראיתי

את קדקוד הראש האדיר הזה עם העינים הלוהטות ,ושמעתי את אופן הדבווי שלו

עם הסנטנצים הקצרים ועם ההלכות הפסוקות ,שעל פי רוב חור מהן הוא בעצמו

בעוד רנע ,והתבוננתי אל התשוקות הסוערות והרבות שלו ביחד עם קוצר רוהו לברר

*ותן לו לעצמו ולהוציאן לידי פעולה-נעשה לי דבר אחה ברור פתאום :עד כמת

שלא יהיה האיש הזה נדול בתור סופר ,בתור אישיות מצוינה הוא נדול שבעתים

ככה .הספרות שלו ,בעצם ,אינה אצלו אלא מין חויוךלואי ,מין תפל קטן ,מץ

הוססה בחנם .העיקר הוא סוף סוף האדם שלו .בתור סופר אפשר שנתן לנ ו יותר

.משהיה ביכלתו ,ובתור אישיות-פחות מאשר יכול לתת בעצם .כל מי שיודע רק

את ספרותו ,ואותו לא ידע פנים אל פנים ,זה יודע דק חלק אחד קטן ממנו .חזק

ובביר היה שבעתים סן העדה אשר סבבה אותו ,ועל כן משל בה ביד חזקה ובטרוניח

*

ד .םריששאן.

נדולה  -ועל כן היה לה נם לםופר נדול .אבל בכדי להיות לםוסי נדול באמת,

הפרה לו ,פשוט ,סבלנות .לא היה לו די אורךרוח כדי להיות לאמן .תאוה לא־

כבושה בערה בו להיות-וטום נטקא־מינה לא היה לו מה ,בלבד שיהיה :יהיה

נא לחביבו של ההמון הנדול שברחוב ,יהיה נא לרבן של חסידים ,יהיה נא לעומד

׳בראשה של התנועה היודיש״ית-ובלבד שמהיאות־הכפים תהיינה סוערות ולא תחסרנה

־רנע אהד .הן היה מאלה ,אשר רנע אחד לא יוכלו להיות בלי מחיאות־כפים - .דרך

־ אנב היה נם לםופר נדול...

וכמה פעמים ,כשחניתי בו ,תקפתני בעין התמרמרות  -התמרמרות כננד אותו

•ההמון והתמרמרות נם כננרו ,מה היה יכול אותו פרץ להיות לנו באמת ,אלמלא

הדיחה אותו הערצת־ההמון מן המסלה ואלו נתנה אותו לעבוד את עבודתו על^י

טבעו ז כמה אוצרות טובים היינו יכולים לקבל ממנו ,אלו היה לו הכה לותר על

תנופתו של השוק ולהתיחד עם נשמתו ועם עצמו על השולחן אשר לפני אדני -

שהוא הסימן חראשון לאמן באמת?-הן סוף־םוף חוא האיש אשר נתן לנו את

״נלנולו של ננזן׳ ואת .אם לא למעלה מזה• ואת ״כין שני הרים• ואשד בכלל הנשים

בנפשו קולטורה שלמה של ספרות!

•דבר אהד הוא ברור :הכשרון הוא אצילות ולא המונות  -הכשרון הוא ההפך

•הנ&ור מן ההסונות .אם חנן אלהים אותך כשרון ,שחוא דבר חנתון רק לאחד

מרבבות ,הרי בחיר־;ה אהה ,ובכן :אציל .ואם עושה בעל הכשרון בונים כאלו הוא

מתערב עם ההמון ,שקר הוא עושה בנפשו ושקר הוא עושה עם ההמון ,ורק את

נפשו ואת כשרונו הוא מחבל .י•

ההמון הנדול העריץ אותו  -ואת ספריו לא קרא .האינטליננציה לא העריזנה

•ונם קרוא לא קראה ,והיחידים קראו  -ולא העריצו .היחידים ידעו כי היה פה .כחי,

-אשר אין לו כל התנאים הדרושים להיות לנדול.
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.II

י .ל .קאנטאר.

דומם מת ואיש לא ידע את מותו ,דומם חי ואיש לא ידע את חייו .רק

פעם אחת הפסיק את הדממה הנדולה הזאת :אז ,לפני שלשים שנה ,כשקם בבקד

יום אחד והוציא את .היום•  -את העתון היומי העברי הראשון ,אז היה ה ־עש נדול

מאד .מי מבני הדור אשר עתה יודע את אשר היה ״הלם׳ הזה ואת פישת עיכו?

־ מי יודע עתה את אשר היה קאנטאר ז אחדי שהבין ויםד ותקן אותו ,יוזי מעל הבמת

יובאו אחו׳ים ומלאו את מקומו והוא סר הצדה ויתחבא .טעט־טעט נשכח כולו .ונס

נ יו  Vו ת.

לדבר הזה לא שם את לבו .סוף־סוף הן לא העושה היה לו העיקר אלא

המעשה .דומם חי ואיש לא ידע בהיותו ,דומם מת ואיש לא ידע במותו...

ובכל זאת הן הוא זה האיש אשר עשה את המעשה .שהוא אנ!שר היותר

נדול ,אשר נעשה להתפתחות ספרותנו ואשר ממנו נםתחה תקופה שלמה וחדשה;

״החידוש הזה — אמרתי פעם על־דבר ״היום•  -הוא סוף־סיף זה ,אשר לו עלינו

להודות על כל אשר יש לנו בספרותנו כיום הזה ,אם יש לנו סוף־םוף איזה דבר,

הדומה מעט או הרבה למין זה ,שנקרא ספרות ,הלא היסוס שלו מתחיל עם הנליון

הראשון של אותו העתון היומי הראשון ,היום־ .קץ הושם לאותה הבטלנות ואהבת

הפסוקים ופטפוטי־המלים רק לשם מלים ,שנשתרשו כל כך בספרות הקורמת .אדם

•והב בשביל ערון יומי דש לו עםק עם חיי השעה ועם חיי הרנע ועם החיים

בכלל ,שוב אין לו אפשרות לכתוב מליצות ולהיות באויר ולהלום פסוקים״ אלא

עומד הוא על נבי הקרקע וחי משש וכותב ממש .צעירינו עתה אולי לא יבינו עוד

את כל .הדבר הזה; להם נעשה הכל כבר טבעי .ואולם אל נא ישכחו ,כי הם באו

כבר אל המוכן ,וכי מוכרח היה איש ,שיכין את כל זה  -והאיש המכין את כל זה

הוא אוהו יהודה ליב קאנטאר .אם יש לנו עתה איזו התהלה ,ואם יש לנו טז

יותר מהההלה ונראים נם תפירות הרכים הראשונים ,אז בואו ונהזיק טובה לאותו

יהודה ליב קאנטאר .התקופה הזאת מתהילה עם החירוש שלו ועם עבודתו .כל

הספרות קבלה בהנועת־יד אהת צורה אהדת .ואיזה כח חנוכי ,ואיזה ערך קולטורי

היה לחידוש זה  -כמעט שאין לתארו .אלמלא הייתי מתירא ,שילענו לי קצת,

הייתי אומר :היה זה מעץ המצאח של מפלת־הברזל .מפלת־בדול התחילה לעכור

סוף־פוף נם בערי השדה של הספרות העברית .לא כחו של הקיטור הוא העיקר

בהמצאה זו ,לא האפשרות ,שאדם עובר ממקום לםקום במהירות יותר מרובה,

אלא אותן התוצאות הנפלאות ,שאץ להן שעור כלל ,חכרוכות אחדי הידוש זה.
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ךתמום הדש נתן לנו ,טמו 6של אימה מודרנית .כל היינו הרוהניים מן המוכרה

היה שישתנו על־ידי כך...

ואולם אני הן לא על ״היום• ,כי אם על קאנטאר בעצמו הפצתי לדבר הפעם

דברים אחדים.

יש בני אדם ,שזהו נורלם ,לבלתי הניע לעולם עד לשבת או ליום־טוב

עצמו ,אלא מניעים תמיד רק עד לערב שבת וערב יום־טוב .נם היי קאנבאר

לא היו חיים בעצם ,אלא מין .ערב• חיים; לא היו חיים כשהם לעצמם ,אלא מין

חיים של ״כין כך וכך״ ,של ״לסי־שעה־ ,של ״כינתים־...

ילד פלאות ברחוב היהודים שבווילנא .עילוי מצוין ,נער אשר בעודו בנערותו

קבל התרת הוראה ,עלם אשר הפליא את טוריו בחיותו בביתדמדרש חיבנים  -כך

**• **י

ד■ .רישמאן.

בא.לברלין וכך נעשה לתלמידם המובהק של הלמהולץ ,ווירחוב ודיבוא-דימונד,

וכך השלים את חוקו בתור דוקטור להכמת הרפואה .מובן מאליו ,כי חכמת הרפואה־

לא הספיקה לרוחו הלוהט ,ולכן כתב ״כין כך וכך מאמרים ודברי בקורת ושירים,

וערך ״לפיישעה״ את ״הצפירה• השבועית ,שיצאה אז בברלין .את אלה עשה,

כמובן ,רק .בינתים• .ואיזו עברית כתב האיש הזה בימים ההם! לא נפלאות ונצורות,

זזלילה״ אלא סננון ,שלא היה עוד ידוע כלל עד אז ,אותו הםננון המדויק והמצומצם,

אותה הבהירות בלי שום פסוקים ושיירי פסוקים ובלי שום חבטות של מליצות ובלי

שום פטפוטים של מלים .אותו ,הך המפורש ,בשעה שאמר דבר בחיוב ,ואותו ״לא*

׳עה—שאשר לא  -ואת כל זה עשה כבר אז ,לפני ארבעים או לפני ארבעים

 113לא ממנו  -כך חשבו המבינים המועטים אז  -אם לא ממנו תפתח

התקופה החדשה לםפרות העברית ,שאליה יחלו כל כך ,אז לעולם לא תפתח עוד.

סוף־םוף נתנלה באותה הספרות האדם מן הישוב הראשון המדבר בלשון בני־אדם,

ולא רק שהוא מדבר .אלא נם כן  -וזה לא דבר קטן כלל  -שאם אין לו טה

להניד ,הוא מחריש לנמרי ואינו מדבר כלל .המצאה נפלאה זו ,שלא לדבר כולל

בשעה שאין מה להניד ,לא היתה ידועה עוד לםוםרינו אז .אלא  -שכל זה היה

אצל קאנטאד רק ענין ״לסי־שעה• ורק ״כין כך וכך .בימים ההם שב לארצו ולמולדתו

ונשתקע בפטרונרד על מנת לעמוד על הבחינה נם ברוםיה בתור דוקטור למדיצינה

ולהתחיל את אורה חייו בתור רופא  -אלא שאירע לו מעצור קטן בדרך ,נזדמן עס

אנשים ,שהוציאו אז עתון שבועי רוםי בשביל יהודים ,ויהי קאנטאר ״כינתים• לעורכו

של העתון הזה ,רק ״כין כך ׳וכך .כמובן ,ואולם את עבודתו העיקרית ,אמ חייו

ממש .הלא התחיל יתחיל מחר ,בעוד ימים ומקץ שנה ,ואותם הדברים הקטנים,

שהוא עוםק בהם עתה ,הן הוא עוםק בהם רק ״לפי־שעה״ .מחשבות נדולות היו
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בלכ ו תמיד לעתיד ,בנינים שלמים היו לננד עיניו ככל עת ,עולמות מלאים הרה

והנה רוחו בכל היטים .והן ככח ידיעותיו הרבות ובקיאותו וחריצותו ויושר שכלו

ביחד עם רוה הבקורת החריפה ועם הטעם הספרותי הדק שהצטיין בהם .היה יכול

באמת לעשות את כל הנדולות אשר השב .אלא-ש,לסי־שעה• ו״כין כך וכך ועדי

,מחר״ ועד ״מקץ שנה• עשה לו דברים אחרים לנמרי .למשל. :בין כך וכך עלה

בדעתו ליצור את העתון היומי הראשון בישראל  -וייצרנו .מובן מעצמו :נם הדבר

הזה היה בשבילו רק דבר ״לפי־שעה• ו״בין כך וכך ו״בינתים• ,כי הלא את עבודתי

העיקרית בעצם יתחיל לעשות  -מחר .כמו כן היה ״כין כך וכך* למורה באיזו

נימנםיה בפטרונרד ,היה ״לפי שעה• לרב בליבוי ,היה .בינתים• לרב בווילנא

ואהר־כך ברינא  -וכמובן :מחר ,בעוד מעט ,בעוד איזה זמן ,לכל היותר בעור

שנה ,יתחיל לעבוד את עבודתו בעצם ,אשר לה הוא אומר להקדיש את.

ד

982

נ * ׳ 8ו ת .

י חייו .במאות מכתבים אשר כתב אלי״ הבטיחני כי עוד מעט והוא יתחיל...

ובאחד מן הימים ההם ראיתיו ,והנה הוא כושל ועיף וינע .האיש ,אשר

שריריו היו פעם ברזל וכחו היה כחו של ענק ,היה עתה רק צל של קאנטאר הקודם.

לא נשארו לו בלתי אם העינים הבוערות ואותו המצח הנכוה ,המקומר והיםה ,ואותם

החידודים התריםים ומלא• רוח ,שלא פסקו אפילו רנע מעל שםתיו .ים של תבונה

נבע מפיו באץ מעצור .ואולם האיש נעשה ״לסי שעה־ זקן ,האיש נעשה ״כין כך וכך

לנל של עצמות יבשות-והוא :אין דבר! עוד חולם הוא את חלומותיו ועוד הוא

עומד רק על הסף כבא זה עתח מן החוץ לבעבור יתחיל .בהתלהבות ובדמונה רבה

ובלב תמים מדבר הוא עמי על דבר הספר הנדול ,ספר ״תולדות הספרות לישראלית*.

נם ספר ״תולדות הספרות הכללית• ,אשר יתתיל לכתוב בשבילנו מחר ,לכל היוו5יי׳

בעוד ימים אחדים...

מחר-בעוד ימים-בעוד איזה זמן-לכל היותר מקץ שנה-ובינתים והנח מזל־

.מוב לך! השערות הלבינו ,דעצטות עששו ,ושנותיך ששים ושבעים...

ובאחד הימים באה לי השמועה ,כי יהודה ליב קאנטאר מת .אך עד היום

הזה לא אוכל להתרנל אל המחשבה ולהאמין בה .כמדומני ,שנם מיתה זו אינה

אלא .לסי־שעה•...

ואולם האיש הוה הוא שנתן לנו את ״היום• .אלמלא עשה לנו שום דגר

אלא את העתון העברי הראשון ,הלא דיהו .אב הוא לתקופה חדשה.

.III

באה השמועה כי שלום עליכם מת  -והרושם הראשון היה :ובכן נם המות

הוא רק שחוק;  -ובכן נם ?ה אינו אלא אחד מן ״העםקים• אשר יאחז במ

מנחס־מנדיל;

אניד נא את הדבר מיד :תמיד ,כשהניתי בו ,לא העםיק אותי כל־כך החזיון,
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שהוא ״מרק טוון• היהורי ,או שהוא האזרח הנכבד של מוסובקה ויהוםיץ וכתריאלובקה

היוצר לנו את מסוםו של מנחם־םנדיל ,או שהוא הכותב את הספורים לילדים המצוינים

ברכותם ואח הספורים לנדולים על דבר ״טוביה החולב״ ,אלא תמיד ובכל סזם

העםיק אותי אצלו חזיון אחד לנמרי -:הנה סוף־סוף יש לנו נם אנחנו סופד ,והוא

הראשון ,שיש לו אותו הכשרון המיוחד להיות כותב וכותב וכותב!  -הייתי רוצה

כי הקורא יבץ את הדברים האלה לאמתם .אינני מדבר עדיין על זה ,אם הוא

סופר טוב או לא טוב ,אלא מדבר אני על עצם המלאכה של הכתיבה ,שאט׳

ד6 .רישס*ז,

מוצאים אצל אדם -:אדם שנולד להיות סופר .הלא נם אחרים כותבים בקרבנו,

ויש שהם בעלי כשרונות נפלאים .ויש שהם נדולים במעלה ממנו ,ויש שהם נותנים

לנו פעם ושתים איוו מרנלית יקרה ,אלא שבכתיבתם אתה חש ,שהם דוחקים את

עצמם לדעת והם עמלים עם עצמם ומינעים את עצמם ,נושפים ברוחס אל תוך

הניצוץ ,ק^הן להם אלהים ,ומהבהבים אותו ועושים ממנו להבה ,וסוף־סוף ,על־ידי

עבודה רבה ובעזרת המוח ,יוצא דבר טוב .אבל סופר שיהא כותב מאליו ,ואפילו

בשעה שאינו רוצה כלל ,סופר שהעט שבין אצבעותיו יהא כמין מיןזפןז ,שנשפכים

ממנו נהרות שלמים ,והם שוטפים ושוטפים ושוטפים ,סופר שהוא מין מעין נובע

יום ולילה ,בשבת ובחול ,בשנה פשוטה ובשנה מעוברת ,כ״ד שעות במעת־לעת,

סופר שאינו מחקר ואינו מנקר ואינו חוננ ואינו ממוננ ,אלא כותב וכותב וכותב- ,

־זשופר כזה היה לנו רק אחד ,והוא שלום־עליכם .זהו כשרון בפני עצמו .עמו עשינו

את ההתחלה להיות נכנסים נם אנו לתוך הספרות הכללית ,בהיות לנו סופר ,תחת

אשר אנחנו היינו רק אנשים כותבים .אפשר שהאמנות שלו אינה עדיין אותה

האמנות ,שאליה אנחנו מתפללים ,אםער שהנפשות שלו הן הנפשות ה׳ותר פשוטות

ואינן עדיין אותן המורכבות והסתומות ,הנותנות מזון לרוחו של המכקש ,אפשר

שהליריות שלו אינח עדיין אותה הדקה והנאצלה ,שרשמה אינה פוםק לעולמי

עולמים ,אבל לא זה הוא הפעם העיקר .העיקר הוא כי הוא סופר לשמו ,משום

שאינו יכול כלל להיות לא־ סופר .מין עשירות היתה לו ,עשירות של כתיבה ,שדונמתה

אנו מוצאים רק אצל מיליונר ,מיליונר של ספרות .מין קלות היתה לו ,קלות של

׳כתיבה ,שדונמתה אנו מוצאים רק אצל אשה ,שאינה יודעת חבלי לידה ,אלא מטילה

את ילדיה כין נאולה לתפלה ,כמין אבדה בהיםח הדעת .יושב אתה לפניו ומספר

לו את תכנית הספור הנדול שלך ,שאתה הונה וחושב ומהרהר כ ו זה עשרים שנה,

•ובין כך וכך הוא אומר לך :רעיון עלה על לבי ברנע הזה  -ומקץ שלשה שבועות
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יוהנה רומן בן שלשה הלקים ננמר .ואת עשירותו זאת אנו מכירים אצלו גם על־ \

ידי חזיון אחר :בשעה שאחרים ,כשעולה איזו מחשבה יפה על לבם ,נזהרים

להשתמש נה לבטלה ולהסיחנה לבעלי שיהחס ,אלא מצפינים אותה לאותה

שעה ש!שבו לכתוכ איזה דבר מהונן ,בשעה זו היה שלום־עליכם ממטיר את

המצאותיו ואת חידודיו ואת מחשבותיו ככל עת על ימין ועל שמאל בלי מעצור,

ולכן היה לכותב מכתבים פרטים נפלא במינו .לפעמים היה כותב לרעהו מכתב

־נן עשרים או שלשים דפים ,מין מכתב ,שלום לאהובי ,,תחת אשר אחר

במקומו היה עושה בחומר הזה ספר שלם .הלא המכתבים הפרטיים שלו הם

׳סםרות שלמה!

מה עצר בעד הסופר המצוץ הזה להיות לנו ראשוראשון?

•

נ ם  Vו ת.

שלום־עליכם ,אמת היא ,היה ״מדק טוון היהודי׳  -אבל בכדי שיהיה לאדם

נדול אפשר שהסר לו בקרב לבו אותו הצווי המותלט של המוםריות העושה את

הסופר לנדול ,שכל מלה שלו נעשית לבסוף לאורים ־ ותומים .אותה היכולת

המוםרית היא במוביל הסופר מין חוט של שדרה ,העושה את קומתו זקופה .שלום־

עליכם ,אמת היא ,הוא שיצר לנו את הטיפום הנצחי של מנחם־מנדיל ונתן לנו

את טוביה החולב  -אבל ככדי שיהיה לנו לאותו היוצר ,אשר יכיר בו לא רק

הדוב הנדול כי אם נם המעטים המבינים ,אפשר שחסרה לו רק אותה היכולת של

הפסיכולונ ,המפלם לנו את הנתיב לתוך החיים הנםתרים של נשמות המורכבות

וםטורפות נם יותר קצת .יש רנעים שהקורא אינו יכול בשום אופן לצייר לעצמו

כי הפסיכיקה של שלום־עליכם נבוהה הרבה יותר מזו של מנחס־מנדיל .שלום־

עליכם ,אמת .היא ,הוא הכותב לנו את ספורי הילדים הנחמדים  -אבל בכדי שיהיה

לנו לסופר ,אשר לא נוכל לשכוח את המלה שלו לנצח .אפשר שחסר לו רק אותו

הכח האיםתיטי ,העושה את המספר לאמן .לא ידע הסופר המצוץ הזה את סוד

המדה הנכונה.

אין שום ספק כי כל הכהות האמורים בזה היו טמונים בנשמתו של שלום־

על^כם ,אם לא במלואם ,כי אז ,לכל חפחות ,ביםודותיהם ,אלא שההומוריסטן שלו

בלע אותם  -וזוהי נדולתו .מין נבור הוא ,אשר כבש את כשרונותיו ואשר ותר

עליהם ,בכדי שיהיה לנו לההומוריסטן היותר טוב ,שנתנה לנו ספמתנו.

כי הנה שלוש מרדנות אני יודע אצל סופר .יודע אני אותו ,כשהוא עומד

על המדרנה היותר פרימיטיבית והוא מביט על עצמו ועל העולם מסביב בכובד־ראש,

מקמט את מצחו כיד שעות ביום במשך שבעים שנה ונוטל את סבל החיים על

שכמו בכבדות ונאנת תחתיו .המדרנה השנית היא ,כשהוא ממלא שחוק פיו לכל

חזיון מחזיונות החיים ,אלא שהוא מוציא מן הכלל הזה את האחד-את עצמו.
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ואולם המדרנת היותר נבוהה היא השלישית :כשהסופר כבר הניע עד לאותה

המעלה ,שהוא מוצא און בנפשו לתת לצחוק את נפשו הוא .שלום־עליכם ,כמדומני,

בא עד למדרנה זו .היה לו הכח לתת את נפשו עצמו לצחוק וללענ .ברא את

מנחס־מנדיל-ובעצם נתן ללענ ולצחוק רק את עצמו .היתה לו נשמה יתרה ,עד

כדי להיות לםופר נדול ,היו לו כחות של בורא נפשות ,עד כדי להיות למספר

מצוץ ,היו לו כהות של משורר לירי ,עד כדי לברוא לנו עולמות נמלאים ,ובא

שלום־עליכם וותר על כל אלה  -לטובת השחוק שלו .בא ושחק לנו ולעצמו

ולכל העולם כולו.

בא ושם לצחוק את כל הייו ,בא ושם לצחוק נם את מותו .כי הנה כתב לנו

*ואח ,שההומוריםטן שבו משחק שם י .נם מאחרי לקברו .אדם כזה היה לנו רק אחד.

ד* .וישםאן.

י

.VI

שטעון־יזמואל פרונ.

הידעתם כיעד התחיל ר  -נער פשוט היה מנערי היהודים בחדרו של מלמד

יהודי בשושבה של יהודים .עם נערים יהודים שעשע את שעשועי ילדותו .הלשון

שדבר בה ,לשון המולדת שלו ,חיתה הלשון היהודית .ולשון יהודית זו  -אפשר

שהיא היותר קלסית ויותר צרופה ויותר נאמנה ,שחיה בנשמתו של איש יהודי; אץ

לך מבשא רחוק ,אין לך מלה זרה ובודרת ,שתהא רחוקה וזרה לאותו הנער היהודי.

כי לא חנם בלה את ימי ילדותו בקרנ אותם היהודים חטפיסיים ,אותם הולםנים

והקלמנים ואותן מיני הנבירות העדינות הידועות בשם לוקשינשאפ והחינקנאפ ,שאהב

כל כך ושהדבה כל כך לספד על אדותיהם אהר־כך בסילישוניו וברשימותיו כפרוזה•

מלבד זה הנה אמו ב?שנה אותו ןמרה לו מת הזמר ביהודית .ידע שמעוךשמואלייק

את שיר העם בלשון היהודית לא מתוך איזה קובץ ,כי אם טפי העם עצמו .הדבר

הספרותי הראשון ,שכתב הנער פרונ ,היה שיר בלשון יהודית-.כך היתה תחלתו...

וכיצד סיים ידעתם י  -עיף למות וכבד מכאובים נוראים הוא שוכב על המטה

אשר לא ירד עוד ממנה .החדשים האחרונים הולכים הלוך וקרבים .רק עוד שבועות

מעטים מבדילים בינו ובין היום הנורא .ופתאום  -מי יודע את הנתיבות הנפלאות

אשר בהן ילך רוח האדם י  -פתאום תוקפים אותו נענועים באין מעצור ,סין

נוןן?זל3יה כאין קץ אל אוץ מולדתו ,וארץ מולדתו זאת היא  -ילדותו .על

השולחן הקטן העומד לפני מטתו מונח אותו הספר הקטן הנקרא תניך ,והמשורר

החולה מדפדף בו ביום ובלילה .ישעיה ויחזקאל והחלים נעשים שנורים על

לשונו .בימים ההם נעשה כמין נם :בן החמשים ושש מתחיל פתאום לכתוב

שירים בלשון ,אשר לפנים ידע ממנה בדוחק רק מלים בודדות  -כותב הוא שירים

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

בעברית .בערב יום אחד אני יושב לפניו קרוב אל מטתו ,והוא קורא באזני את

השיר הראשון שלו הכתוב בלשון הקודש .עיניו בערו .ורק אחרי אשר השלים

לקרוא .התעצב קצת ויחי לא־בטוח .אך כאשד אמרתי לו ,כי השיר ,בנונע אל

הלשון ,עולה על כל מה שצפיתי ממנו ,לחץ בדממה את כף ידי .ובכן :הדבר

האחרון ,שכתב פרונ ,היה שיר בעברית .כך היה סיומו...

ורק באמצע ,בין אותה ההתחלה ובין אוחו הסיום ,אירע דבר קטן :הפסקה

של ארבעים שנה ,שויד .כתב פרונ רוםית .אמת ,ההפסקה הזאת ארכה מעט יותר

מדי והקיפה כמעט את כל פעולתו בספרות  -אבל נם חזיון כזה אינ ו סן הנםנעים

בחיי אדם .ביטים ההם כתב בשביל וורנלים רוםיים הנועדים ליהודים כטו שכתב

נ  6ש ו ת.

*•

^

בשכיל זורנלים רוםיים הנועדים לרוםים ,כתב בשביל ה״ראזשוויט* וה״וואםחוד• כמי

שנתב בשביל ״ווםטניק יווראפי• ו״רוסקאיא םיםל׳ .גם בשביל עתונים יומיים

שונים למיניהם כתב ,ואפילו את הפיליטונים בחרוזים כתב בשביל הנליון ליום הראשון

בשבוע של העתון הבולוורי ,םטחנורנםקי ליםטוק׳ - .כך היתה העת של ההפסקה...

הנה זאת היא הטרנדיה הנדולו! של חיי משודר ,כי הפסקה של ארבעים שנוז

תהיה נם מן האפשר! ארבעים שנה חי איש חיי צל ,חיים כמו כחלום ,והוא דובר

יום .ולילה כלשון אש־ לא נתקשר עמה כאורח פסיבולונ׳ ואשר רק באופן מיכני

לבד השינ בה מין שלמות של אמן נפלא .בנונע אל התוכן דובר הוא את זה אשר

מלא ימלא את הפסיכה שלו עד בלתי נבול ,ובנונע אל הצורה משתמש הוא בלשון

שאינה לו סוף־סוף אלא מין צעצוע מלאכותי .והסתירה נעשית סתירה נצחית .במדה

שהצורה הולכת הלוך ויפח והלשון משתלמת הלוך והשתלם ,כמדה זו הולכת

הסתירה הלוך ונךלה ,הלוך וקרוע קרע יותר נדול בלב ,עד שלבסוף נעשה המשורר

עיף ומורנו ולא־כטוח ,והוא מרניש את עצמו פתאום כמו זר במקום אש־ הוא

עומד שם  -מין תינוק שנשנה בין העכו־ם .הוי ם־ונ האומלל  1מה יודעים בני

הדור אשר עתה ,אלה המנידים לך את שבחיך הדבים אחיי מטתך ,את אשר נשאת

ואת אשר סכלתי פרונ לא היה מאלה אשר מצוא ימצא כח להשכיח מלבו אף

לרנע אחד את ילדותו .יהודי טשוםי היה בלבו פנימי עד יומו האחרון .עד יומר

האחרון היה רק אותו שמעוךשמואל׳יק הרך של הקולוניה ,ופתאום  -הא לך מין

טמיון נרינוריביטש ,הא לך סופר רוםי בתוך סביבה רוםית והא לך על סבייביך׳

המון רעים והכרים זרים והא לך אותה ההובה הארורה לעמוד נפך־הבל ארבעים

שנה על הדוכ ן ולעשות את ההעויות של טרם בולבא!
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ואני זובר אותו כשראיתיו בפעם הראשונה .הדבר היה לפני שלשים שנה

בערך .מיד כיום הראשון נשבאתי לעיר הבירה הוצנ לפני :עלם נבה־קומה ,לבך

שער עם מצח רחב ועם עינים משחקות ,וקול היה לו-פשוט .מין ומר .כל מיי:.

ששמע את קולו בדברו ,זה אוזבו מיד .פרו נ עמד על מרום המדרנה של תהלתו .הלק

שיריי הראשון יצא זה רק אז מבית הדפום והמוציא לאור היה נעל ״הגוכויה וורמייא׳ .י

נעצמו .בורענין לא ננה ולא הקניט אותו יותר מדי .סקאביטשיווםקי כתנ עליו

דברים טובים ויעמידהו במדרנה אחת עם פוםאנוכ ועם נדםן .מובן מאליו כי בקרב

החברה היהודית שבפטרונרד היה פרונ בימים ההם האדם המהולל ביותר .לא היתה

קורפיסטנית יהודית אפילו אחת ,שלא ראתה הוכה לעצמה לכתוב אלי ו מכתב׳

ידידות על נבי ניר ירוק או להשליך אליו פרח או ציץ ,כשראתה אותו.

ואני הנה דפדפתי בימים החס במחברת־השיריפ שלו ,דפדף וחזור ודפדף,

ועמדתי לטני חידה .בסקירה הראשונה נראים הדברים ,כאלו נכתבו ׳•.שירים האלה׳.

ד* .וי׳ט&אן.

רוםית  -ואולם בעיני נדמו כאלו היתה לשונם לשון עברית ,לשון ביבלית ,לשון

קודש ,עד שנכון הייתי להשבע בנקיטת הפץ ,כי כתב אותם מחברו של .אהבת־•

ציוך .כך כותב רק מאשו או ,להבדיל ,ישעיהו .המלים ,כמובן ,היו פלים רוםיות,

ואולם רק המלים .רבונוי־של־עולם ,איך אפשר לבני אדם ,שאינם יהודים ,להבץ־

אפילו במקצת את אשר כתב?  -סתאום נתברר לי ,כי אלמלי כתב המשורר !הזה

את הדברים ההם לא במלים רוםיות אלא בעבריות ,כפי שהענץ מחייב .היה נעשה

לבעל סננון ביבלי היותר מצוין .הן חי הוא כולו בתוך הכיבליה ,וכל מה שהוא

כותב היא ביבלית .חכיתי לנם .הרנשתי בהרנשה לא־בדורה שהנם הזה מן המוכרח

הוא שיבוא...

הוי אותה הטרנדיה של חיי משורר ,החולם בלשון האחת וכותכ נשנית-

והטרנדיה הזאת תנדל שבעתים ככה ,אם באוהה הלשון השנית אתה נעשה לאמן

ואתה כותב בה ,עד להפליא .הסתירה נעשית על ידי זה נדולה יותר ומכאיבה יותר.

נושק אתה מנשיקות פיך או נושך אתה את אשר ןשך ,ואתה מרניש פתאום כי

נשקת ונם נשכת  -אויר .אץ שום ממשות לפניך .ובזאת שונה אתה תכלית .שנוי

מאדם כסוםאנוב .טופאנוב זה ,כשנשק או כשנשך ,לא הרניש במעשהו זה את

האויר; היה לו לנוכח פניו עמו שלו ,עם של  081מיליונים .שונה אתה בזה.,

אפילו מאדם כנורדון .נורדו ן זה ,אמת היא ,אין לו  081מיליונים ,אבל המעט,

שיש לו ,הוא שלו ,ועם כל משיכה של קולמום הוא מרניש איזה דופק חס ואיזה

הד  -ולו נם דופק חלש ולו נם הד רפה .פרונ האומלל ,משורר אומלל עם

ההםשקה בתוך ה״אני׳ שלו במשך ארבעים שנה! מה נתנה לך אותה התהלה הקרה

יהמועטה ,ששורו לך ז  -מעט מעט נעשה המקום סביב לך ריק כל כך ודומס כל

כך ,ואתה מצאת את עצמך אומלל ועזובי כל כך .וכאשר חפצת לשוב ,והנה אחרת

את המועד ,והמות ככר עמד מאחריך וארב לך...
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אם הרניש פרונ את כל זאת כבר אז ,נם בימים הטובים ,כשהשאון מסביב:

היה עריץ נדול ? -כמדומני ,שכך .בשנת  7881היה הדבר .אנחנו שנינו ישבנו אז במעון

אחד ברחוב אופיצרסקיא בפטרונרד .ואני הנני זוכר פעם אחת בלילה ,השעה כודאי

שכבר היתה השעה השלישית ,והוא ירד מעל משכבו חציו ערום והלך וישב על קצה

המטה שלי ושאלני אם ישן אני ,והתחיל לנשקני ולחבקני ,ופתאום נשא את קולו

ויבך .״מי יש לי פה ומה יש לי פה ?* התיפח פתאום ,והדברים כמעט שהיו לא־מובנים

מרוב התרנשות. .כותב אני וחתר וכותב  -ואני עזוב כל־כך ונלמוד כל־כך;*

במצב־רוח כזה ראיתיו רק הפעם הזאת .ממחרת לאותו יום והנה כבר התעודד

והיה שוב לאותו העלם עם העינים המאירות ,ויקם ויםע לאיזו סעודת־צהרים כביתו

של עורך עתון רוםי מפורסם.

*י.

י •ש ו ת.

אבל יסים אחדים לפני מותו כתב שיר בעברית ,ושם אנחנו קוראים:

עטי חלוד ,םנלתי כפולה— ,

י ו• * • ו י

מה כחוב שש .מה לקרא כה ?

{ליון חלק! ...ליון חלק״.

ואורי כבה ,ויומי בא.

.V

:יהח־ה־ליב.קאןןנלסון•

ועוד הפעם טרנדיה של היי נשמה :אשר תהיינה לאדם כל מתנות הדוח

והלב ואשר יהיה מזוין בכל מיני ידיעות ולמודים שונים ואשר יהיו לו כל מיני

הכשרונות הדרושים ,עד כדי שיהיה ככחו לעשות איזה דבר נדול בחייו ,ואשר עם

כל זה יהיה נורלו לפורר את כהותיו לםדורים קטנים ולבלתי הניע לעולם עד לידי

יעבודת־חייו העיקרית .אפשר שהיסורים היותר נדולים אשר ימצאו את האמן הם

היסורים :להיות מחשבה אחת ותמידית מנקרת במוחו יום ולילה ,כי לא נתן לבני

אדם את זה אשר היה בבחו לתת להם בעצם .אדם כזה היה קאצנלםון .במאות

מכתבים אשר כתב אלי במשך שלשים שנה חחרת קינה זו הלוך וחזור .הבקורים

אשר הוא מוכרח לבקר יום יום את חוליו בתור רופא אינם מניחים לו לעבוד את

עבודתו .מה יודע עתה העולם שמחוץ את אשר היח אותו קאצנלסון?  -יודעים

לכל היותר כי היה זה בעל נשמה לירית ,שכתב דברי שיד בפרוזה אשר לקתו

את הלבבות׳; יודעים נם כן ,שהיה זה מלומד נדול ,חוקר במקצוע הרפואה התלמודית,

יחריף ובקי בכל חדרי התורה ,וכל אשר יצא מתחת עטו במקצוע זה טבוע בו הותם

השלמות; יודעים כמו כן להניד ,כי כאשר מת ,אין לנו עוד שני כמוהו אשר יהית־

בכחו למלא את מקומו תחתיו ולכתוב לנו את כל אלה; יודעים נוםפות על אלה,
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שהיה זה בעל סננון צח אשר לא הניה• רבים כמותו ויודעים לבסוף יחידים מועטים,

אלה שזכו לבוא עמו במנע־ומשא ,כי בתור אדם כשר ,בעל נפש עדינה ומזנ טוב

ינחמד לבריות ,אין כמעט דונמתו ,וכי עד כמה שנוקיר אותו בתור אמן ובתור מלומד

ובתור בעל םננון וכר ,אין כל זה יחד אלא בקליפת השום ,כשנשוח אותו עם

כשרונות הלב המהור שהיו לו-אבל כל זה ביחד אינו עדיין סך־הכל של האדם

הנפלא הזה .את אשר היה באמת יודעים רק אותם היהירים ,אותם המקורבים

המועטים והספורים ,שהיו מקושרים עמו במשך עשיריות שנים והיו להם אלפי מיני

הזדמנות להסתכל לתוך צרור־החיים הנפלא הזה ,בלב נכון יכול אני להניח ידי על

יזלבי ולהניד בפה מלא :אלו היתה האפשרות נתונה לקאצנלםון זה להשתמש בהחלט

ד■ ,רישםאן.

■ *■■11־ ,

^׳ • • וו• ■ י■ ■ | ו ווי י ו  • ;,ו • ו • ו ו׳•ייי וIו •ויוווו I

לטובתנו בכל אותם הכהות ,שנתן לו אלהים טוב במתנה ,ולא היה סוכרח לבלות

את ימיו לבטלה ביקורי הולים ,כי אז היו פני ספרותנו עתה אחדים לנםרי ,ואולי

לא רק סני ספרותנו כי אם נם חלק נדול של היינו בכלל.

כי לא לסי מה שנתן לנו סופר או אמן עלינו להעריך את שויו ,אלא

לפי מה שהיה יכול לתת לנו .הן זאת היא הטעות הנדולה של הבקורת בכלל,

שהיא עושה לנו תמיד םך־הבל של איזה אדם השוב רק לםי היצירות המועטות

שלו ,ואינה מתנשאת לעולם *ד לאותו נובה ,כדי להסתכל קצת נם לתוך חייו

הפנימיים של אותו אדם ולצייר לעצמה מה שהיה יכול זה לתת לנו ב כ ח ,חוץ

ממה שנתן לנו ב ס ו ע ל  1רנילות זו ירושה רעה היא לנו שהניח אהריו הפתנם הישן

והצר :״אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות׳ .לא ,אדוני; הדיין האמתי מתהיל

רק שם ,במקום שעיני הבשר ככר פסקו מלראות לנמרי ,ורק עוד עיני הרוה לבד

חודרות לשם מעט או הרבה .כמה יש לנו גוםרים ,ודוקא מן המהוללים ביותר,

זדוקא מאותם העומדים בשורה הראשונה ,שעבדו עשיריות־עשיריות שנים ,ועם כל זה

נמצא כי כל מה שנתנו לנו לא נתנו אלא במקרהו על סי מקרה מיוחד ,שאירע

בחייהם ,עבדו עבודה זו או זו ,ועל פי מקרה שני עשו לנו ספר סלוני ופלוני.

אבל את העיקר שלהם ,אותו הדבר הטמון במעמקי נשמתם ,אשר נחשב בעיניהם

לתכלית כל התכליות שבשבילה הם היים ,אותו לא הוציאו לנו ,כי לא מצאו לו

את ההזדמנות הראויה .ובין כך וכך יושבת הבקורת למשפט ועושה םך־הכל לםופר

זה ,או בא הקהל ונוטל את הנתון במקרה וחושבו לעיקר ומתעננ עליו  -והסופר

יושב בלהץ לבו ורואה ,איך ששערותיו הולכות ומלבינות מיום ליום ואיך שהיי

ו
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שוטפים וננרים וחולפים כמים אשר במורד ...הזיון הוא המביא לפעמים את האדפ

לידי עצבות;

על־פי רוב הוצים לנו את סופרנו המצוין לשני חצ:ים :לבוקי־בךינלי ולד־ר

קאצנלסון .בוקי־בךינלי הוא זה״ ,שכתב לנו ספורים דמיוניים ,דברי הלומות ,פואיףה

בפרוזה ופובליציםטיקה לירית ,ודיר קאצנלםון הוא אותו המלומד החריף ,שהניח לנו

את המתנות הנפלאות במקצוע המדע המדיציני־התלטודי .אבל בעצם אין כמעט שום

הבדל ביניהם .בזוית הפואיזיה שבחדר נשמתו ,כמקום ששם היה בית־ההרושת לעיבוד

הספורים הדמיוניים ויתר הדברים מן המין הזה ,משל את ממשלתו אותו הדיוק עס

אותה הבהירות ואותו המונבל והמוקצב יםה יפה ,שאותם אנו מוצאים על־פי רוב

אצל האדם המדעי ,ולעומת זה בספריו וכמאטרי ו המדעיים היתה שסוכה אותה

הארומה המשכרת המלוה תמיד את האדם הפייטן .ואולם ירא אני כי אהיה מוכרח

ללכת עוד ססי״ה אהת להלן :נם המדעיות שלו אינה בעצם אלא מין שיר ,מץ

י אינטואיציה נניאליית של אדש משורר .לא מדרנות־מדרנות הניע לידי דיוקיו ,לא על

ג  1 Vות.

ידי חקירה מיושבה וקרה ,אלא על־ידי איזו פתאומיות ,על ידי איזה שםע אור

פתאום ,שבוה מצטיין כל־כך המשורר .ובכלל סי זה ידבר עוד כיום הזה על־דבר

הבדל שבין השנים האלה י ואת הנבול מי יודע ,ששם יחדל האחד ויתחיל השני?

האם לא היה .קנט המשורר היותר נניאלי ,ששר לנו את ״הצווי המוחלט׳ עם עולם

דמיוני נדול ועם חיים מבפנים וחיים מבחוץ ? האם לא היה שקפפיר מהנדם נדול,

שהעםיק את רוחו עם ,החשבון הדיפרנציאלי׳ של נשמת האדם? האם לא היה

שסינוזה ,המשורר של רעלן האלהים ,וםתונטם האם לא היה המלומד החוקר במקצוע

המדע האנושי המסוים 1

בפעם האחרונה ,כשנםנשתי עמו ,אמר לי בשחוק. :הידעת? באתי סוף־סוף

לידי ההכרה ,כי אינני ל א משורר ו ל א מלומד״ .שחק ולא ידע כי אמת היא .היה

קאצנלםון מין נפלא לנמרי :אותה ההרכבה המצוינה של המשורר והמלומד יחד*.

*מ/נע

י׳
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י .ח .רבניצקי.

לזכר עזמעוז־שטו^ל פרוג.

יהידי היה המשורר שמעוךשמואל פרונ בשעת כניםתו להיכל השירה העברית

בלשון רוםית ויחידי היה ביציאתו משם .לא הראש והמיוחד בחבורת המשוררים היה

םרונ ,לא הכהן הנדול מאחיו ,אלא המשורר האחד ,הכהן הבודד העומד על משמרתו

ומכהן יחידי במשך תקופה ארוכה של שלשים ושש שנים .בךזונ לא היה לו בחייו

ולא השאיר אחריו דונמתו במותו.

חספרות הרוםית לעברים ,בשעה שעלה פרונ על הבמה ,לא היתה כלל עניה

ודלה ובכמה מקצועות כבר היו לה סופרים בעלי שם טוב ,ורק מקצוע אחד בה

היה עזוב ושמם  -מקצוע השירה .המשורר ווילנקין ,אמנם ,כבר נודע היה ומפורסם

בשם־כנויו .מינסקי׳ ושיריו תפסו להם מקום השוב על עמודי הזיורנלים הנרולים,

אולם המשויר הלו זר היה ברוחו לאחיו ,על שבר עמו לא חלה ובצרתו לא צר

לו ,ומראשית צאתו על במת השירה היתה בת־שירחו .נתונה לעש אחר• (שיר

ו

הראשון ,שנדפס בשנת  6781בעתון .,נאווי וורמיא׳ בנלנולו הראשון הליברלי .מדבר

רמות בשבח הסלביות הדרומית) ,ואחר־כך עבר בכבור ו ובעצמו אל מחנה הנכרים.

ולא נפלאת היא שהמשורר הצעיר פרונ משך אליו את עין הקוראים המבינים,

תיכף כשנדסס שירו הראשון בעתון ״ראזםוויט* בסוף שנת  .9781אחד העורכים של

*•תו העתון ,שהיה אף הוא בעל נפש פיוטית ,מהר לפנות במכתב אל המשורר ובקש

שיודיעהו סרטי קורות חייו .ומה רבה היתה החשתוממות בחונ הסופרים הקרובים אל

המערכת כשנודע להם מתוך מכתב תשובתו של המשורר ,שהוא עדיין בחור פחות

מעשרים שנה ,שנולד לאחד האברים במושבה עברית בוברובי־קוט ,הסמוכה לחרסו ן ו

שם למד בחדר הישן ,כמנחנ העולם ,עד השנה התשיעית לימי חייו ,ואחר־כך

כשלש שנים בבית־הספר חכפרי ,ואחר־כך היה סופר וכותב כתבים בבית המשניח
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על המושבות ,כיד הכתיבה היפה הטובה עליו; ובשנת השש־עשרה לימי חייו יצא

לעיר הפלך חרסון למצוא נתיבותיו בחיים ,ושם הוא משמש בכהונת סופר בלשכת

לובו שסעון.שםואל ערוג.

הרב מטעם הממשלה החרסוני ,ולאחר שעוםק ביום ברשימותיו בתוך םנקסי החיים

והמתים של הרב ,הוא מתבודד בהדרו בלילה ומנםה את כחו לערוך שירים בלשון

רוםית ,ועל־סי מקרה התודע לאהד הפקידים הקטנים ,נושא משרת מניה בעתון

״ידיעות הפלך וכותב לפרקים קורספונדנציות לאהד העתונים הרוםים באודיםה ,והלו

ראה את שירי הבחור היהודי ומצאו הן בעיניו ובטובו התנדב להורותו פרק בתורת

השיר .כלומר ,כיצד עושין שירים כהונן ועורכין אותם על הנליון על־סי חוקי השירה

בקצב ובמדה נכונה.

ובכן היתה ראשית דרכו של המשורר הצעיר צלחה מאד .בפסיעותיו

הראשונות הכיר ו מיד כי ברכה בו ונקרא בכבוד רב לבוא לעיר הבירה לבית־המערכת

של .ראזםוויט׳ ,שחבריה היו סופרים ספורסמים וביניהם נם המשורר ווילנקץ

הנ״ל ,שהיה כותב שם בכל נליון את סיליטוניו בשם־הכנוי ״נורד־ווסט׳ .בידים

ריקות ,אבל בלב מלא תקוות נעלות ורמות בא פרו :למקור ההשכלה והספרות ,לעיר

חבירה שאליה נשא את נפשו ,ובדמיונו חזה לו עולם שכלו טוב ויפה ,מלא ליי

ימפיק נונה ,והוא יושב לו בסוד חכמים ונבונים אנשי־מוםת ונשיאי הדור ונהנה מזיו

שכינתם .אולם תקוותיו המזהירות לא נתמלאו אפילו במקצת .החכמים והסופרים

אמנם קבלוהו בסבר פנים יפות ולא מנעו ממנו תהלות ותשבהות לשיריו שנדפסו,

אכל המשורר הצעיר לא מצא מקום להתחמם בננד אורם ונעזב היה באין מורה

׳דרך ובאין מנהל ותומך בידו .לאשרו היה הון רב אצור בננזי נפשו העשירה ויכול

היה לדלותו ממעמקים ולהוצ׳או לאור עולם בלא סיוע מן החוץ.

שתי מתנות טובות נתנו לו להמשורר פרונ כימי ילדותו והן הת לו למקור

ברכה .את הטבע ביפיו והדר ו ידע והכיר לא מתוך קריאה בספיים מתים ולא בדרך

ארעי ,כי בחיק התולדה ההיה והרעננה נולד ונתנדל ומשדי ברכתה ינק בכל פה*

ואליה תשוקתו כל הימים .נם אהבה עזה לתנ־ך ,זה ״ספר־הספרים• שלנו ,היתה
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נטועה בנפשו הרכה של המשורר בתקופת ילדותו ושם הבתה שורש ולא הה מקרבו

כל ימי חייו .מועטות מאד היו השנים שעםק בהן בתלמוד תורה ,אבל הזרע נקלט

יפה בנפש ברוכה זו והרושם התקיף שעשו עליה בילדותה דברי חנביאים ,וביחוד

םרקי ישעיהו וקצת מחזיונות יחזקאל ,לא נמחה מתוכה לעולם.

בזכרונות המשורר על ״החדר• ועל ״המלמד ,,כשהניע לפרשה ד בשיחת

רעיב ,נשמעו תמיד צלילי הבה ונענועים ,בלא תערובת משהו של התולים ומרירות

כדרך ה״משכילים־ בשעתם .וזוכר אני איך היה המשורר ההולח לפני שנים אהדות מתנכר

על חליו דורד מעל ערש־דוי ,ששכב עליה דוב הימים ,כדי לבקר את מלמר

ו

הישיש מבוברובי־קוט המוטל חולה בבית־ההולים האודיםאי ,ומספד בחזירתו משפ

בהומור של חכה יתרה אח פרטי השיחות בין ״הרבי ו״התלטיד״ בשעת הבקור.

י .ח .רבניזנקי.

והיכל ״כתבייהקודש* היה לו להמשורר למקלט ומעוז געת ציה ומצוקה

להסתר בז מםנעי הזמן ולמצוא תנחוםות־אל על ?זכר כת עמו .בי עלה עליו הנורל

המר לשיר את מיטב שירת נעוריו בשעת הירום ,בימי מופות־זעם ופרעות בישראל ־

ויהי לאבל בנורו ושירתו לקול בוכים .והנה היה המשורר למקונן והנפש מזדעזעת

עד היםוד לשמע קריאתו המרה בחמת־רוחו:

.מדוע הפכתם למאי־ה שירתי״ ?...

 : - 1י יו -יי •?•

אל מישור ערבה ומרחבי שדי

* י וו* .ו1־*, -

יום אביב הבהיר לגןדם יצאתי

ונבל־ התמים נעיאתי ב;ךי

ושידה נלהבה

ו•ויו*.

בששחה ?שנכה

השתפכה מןבלי אל י׳חבי עךבה*.

והנה תתת ״יום אביב בהירי קדמוהו ימי השך ואפלה ,ובמקום ״שירה של שמחה•

השתפך מנבלו התמים ״שיר של פנעים• ,שירת קינים והנה והי ,״שירת החיים•

בצורתם החדשה הנוראה ז

?.דיה חדשה אימה

לםני החץם ?ני׳כי,

?ל מלה וטלה בש־רה

רעל בלבבי מסבו*.

ושידה הדשה זו ״בל מלה ומלה בה טבולה בשחת ,בזעם ובמכאוב ודאבה נצחת*
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וכולה לבושה שחורים ועטופה צלמות .ורק לפרקים יחיש לו המשורר־המקונן מפלט

מאפלת ההוה לאור יקרות של חזיונות העבר ורוחו הסוערוז והנדחה מבקשת ומוצאה

לה מנוחה נכונה בצל כנפי ״כתבי־הקודש״ ו״הד קולות נפלאים או אזניו יקחו משנים

כבר עברו ,מעתות נשכחו׳.

והד השירה החדשה האיומה .הטבולה בזעם ובמכאוכ ודאבה נצחת• על צרת

ההוה ביחד עם הד .הקולות הנפלאים מעתות נשכחו* חדר אל תוי לבות הקהל

העברי הקורא רוםית ,וביחוד בני הנעורים בעלי נפש מרנשת ורוח ערז־״ ורבים שתו

בצמא את דברי המשורר ,אשר בשיריו מצאו בטוי שלם ,עז ונמרץ לאותם הרנשות

האלמיט הכמוםים במעמקי נפשם .רוב הקוראים הרנישו כאלו הוציא המשורר מקרבם

את תמצית רחשי לבם והניונם ונתן לר נפש חיה והלביש אותה פאר וחמודות כיד

הכשרון הנדול הטובה עליו  -ושם פרונ נודע לתהלה בתפוצות ישראל.

והבקורת אף היא הכירה לטוב את כשרץ המשורר הצעיר והמבקרים המומחים

הרבו לםפר בשבח שירתו היפה .ונם מלך המשוררים העברים בימים ההם ,הארי

שכחכורה י .ל .נורדון ,יצא במאמרו ״הספיחים• (.,האםיף* תדםיד) לפרסם את נדולתו

ליזבר שסעון-שםואל 6רוג.

י

של פרונ ,ובדברו על ״מיני צמחים אשר לא חלו בם ידים ,אף בל נטעו אף בל

זורעו ומתחתם יצמחו״ ,ועל זה שהיח מצטער כל ימיו לאמר :״פתי יקום בקרכני

פקרב אחינו משורר רוםי כחיינה בדורו ובו׳ לםפר לדור את עמל ישראל ואת גל

צרות נפשו בדב־ים נשנבים ונמרצים ההודרים להם והעוברים משכיות לבב - /חוא

מרים על נם את המשורר שמעוךשמואל פרונ ובא להעיד עליו כי ״כל מבין בשיר

אשר קרא את שיריו יראה כי לב מתנה לו ורוח השירה נופם ה בו בכל עוזה

ותקפה• ..נם יחיש עתידות לו בי אחריתו ישנא מאד .ומה נונעים עד הנפש דברי

המשורר הזקן העומד לרדת מעל הכמה בפנותו אל הצעיר העולה עליה בצעדי און

ובכה עלומים:

.עלה נבל אצכי .אתה ציק £יח,

 ,־ <  , - . , -־•־ו-־

;ב*ז בחד* 3חי -אתה מלא לח;

יומי.יפנה לעלב ,זמרחי:תקי-

גיך חווןיגןנד נפנשי נ£ל!י.

ובסוף דבריו בה״ספיחים״ מעורר ילינ את נדיבי עם אלהי אברהם כי ״ישימו עינם

ולבם על זית רענן יפה פרי תאר זה ,ולא ימישו ממנו חסדם ואמתם ,כי ברכה בי

ולנדולות נוצרי .ובעוד זמךמה ,כשהופיע הספר הראשון של שירי פרונ ,נדפס עליו

במאםף אהר בשם בדוי מאפר בקורת ,שיצא כנראה אף הוא מעטו של ילינ,

ובמאמרו זה בא המבקר בדברים נלהבים לנמור את ההלל הנדול על המשורר

הצעיר ,אשר ״כמעט נקרא ארבעה וחמשה הרוזים ממעשה ידיו לבנו יניד לנו כי

דבר לנו עם משורר אמתי .משורר לירי ,בעל כשרו ן נדול מאדי ,ובהמשך דבריו

הוא עומד ומכריו עליו כי .בצדק לו נאה ולו יאה הכנוי משורר לאומי׳.
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״משורר לאומי׳  -עטרה זו שעטר ראש משוררי דור ו לראש המשורר הצעיר

ד,ולמתו באמת לכל הדעות ,ואין מי שיבוא להטיל ספק כדבר ולפקפק כמעט רנע

אם שם־תפארת זה נאה ויאה לו לםרונ .אבל מה מוזר ההזון :״משורר לאומי׳ -

ואת שירתו ישיר לא בלשון עמו ,לא בלשונו הלאומית ,אלא בלשון נכריה ,בלשון

עם זר! חזון משונה כזה אי־אסשר למצוא דונמתו בשום אומה ולשון ,ואף לא

בדברי ימי עמנו המשונה ויוצא מן הכלל ביחס כמה׳ וכמח דברים.

אמנם לא ארכו הימים ופרונ התחיל לנםות את כחו נם בלשון עמנו המדוברת,

ונסיונו עלה יםח וחצליח .בשנת  ,8881כשעבר העתון הז׳רנוני היחידי ״יודישעם

םאלקסבלאט׳ מרשותו של ארז לרשות אחרת ושמו של הדיר י .ל .קנטור דל

נקרא עליו בתור עורך ,עלתה ביד האחרון למשוך את פרונ לעבודת ה״פאלקפכלאט׳

י .ת .רבניגקי.

וזה הרבה להשתתף בו נם בפרוזה ונם בשיר .ומאז כתב לא מעט סזמן לזמן

במאםפים ועתונים בלשוננו המדוברת .וכשאנו מעיינים כשלשת הברבים של ״בל

כתבי פרונ׳ ביהודית ,שהוציאו באמריקה בשנת  ,0191אנו מוצאים כמה מרנליות

־יפות בצד כמה וכמה דברים קלושים וקלי־ערך שאינם ראויים כלל לשם המשורר

סרונ .ידע המשורר את הלשון המדוברת ידיעה שלמה בכל פרטיה ותני תניה ,בקי

היה בכל חדריה וחדרי חדריה ובשעת הצורך הפליא להשתמש בכל התבלין והסממנים

המיוחדים אשר לה ,נם הוא היה הראשון שהשכיל לכתוב בה בהצלחה נמורה

שירים במרה ובמשקל כדרך השירים באחת הלשונות האירופיות ,אבל המשורר

מעודו לא הנה כבוד וחבה יתרה ללשון עמנו הפשוטה והעלובה :אדרבה ,התיחסותו

אליה היתה כמעט תמיד התיחסות של בוז המניעה לפעמים עד משטמה ,כדרך רוב

ה״משבילים׳ הנמורים בדור הקודם ,כמו למשל יל•נ בשעתו ,שהתבייש בשיריו

הז׳רנוניים ,מעשה ידיו לא להתפאר ,ובקושי הסכים להדפיםם ולהוציאם לאור בתנאי

בפול ש;קרא עליהם שם ״שיחת חולין ../ואותו היחס לא היה נובע אז מחוך פחד

שוא מפני ההתחרות של הז׳רנון ,שלא יבוא לדחוק את רנלי שכינת לשוננו העברית,

כטעמם ונימוקם של כמה מהיראים והחרדים במחנה חובבי שפת־עבר בימינו ,אלא

פשוט מתוך רנש של זלזול לדרנון הבזוי ,שעבר בירושה למשכילינו מתקופת ההשכלה

יהברלינית הראשונה .ומי יודע כמה פנינים יקרות באמת אבדו לה לםפרותנו העממית

משום שמשוררנו זה ,שאין כמהו מסונל לערוך בלשון העם המדוברת שירי חמד

מלאי הן עממי וה!ד פיוטי כאחד ,חשכ ענודי? זו ל.שיחת חולין״ ,ובכל אופן לדבר

שאינו ראוי לתשומת־לב מיוהדק.

ברנש שונה מזה לנמרי התיחס המשורר בכל ימי חייו ללשוננו הלאומית,

לשפת עבר .אהבה עזה ונאמנה ,חבה עמוקה ונלהבת היתה נטועח בלבו מימי

ילדותו ללשון .כתבי הקודש׳ ומים רבים של התקופות השונות שעברו עליו לא יכלו
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לכבותה .עוד כתקופת נעורי שירתו הוא מביע את צעדו הנדול ,אחרי קרוא בנביאים•:

,וקרובה העת3 ,ה עמנו

:״׳׳־׳־־ V

 -הבן השוכח הורתו -

;<6בין נם םלה משפתו,

עיפת קד*ו .בה כתובה תורתו*.

(תרנום קא67יאן)

ולאחד נמה שנים בעודדו קינה על מות המשורר ילינ יהנה המדורים על הימים

־הםאי׳רים ,שבהם לא נדע נם ,לקרוא כתזכת־עצב על האבן הישנה שעל הקטר,

•שבו תנוח אמנו־ .ובנוח עליו הרוח ,בהשפעת התנועה הציונית בתקופותיה השונות,
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?יזכו •■סעון״•םוא7י פרונ.

להוציא מלבו לא רק קול ענות הלושה ,אנקת אםיר עיי צרת ה ה ו ח ,או קול

נענועים לתור הזהב של העבר הרחוק ,אלא נם .שירי ציוך ,שירי תחיה מלאי

חקוה לעתיד מזהיר - ,הוא שולח ברכת־נצח לראש הבאים .להחיות ביםי עבדות

ומצוקות את הלשון הקדושה בקסמי הדרה•.

הידע פרונ את הלשון העברית שאהב אותה כל כך? י .ל .נורדון בה״ספיחים•

העיד עליו שהוא .מבין בלשון הקודש וםפרי ישראל אינם לו כמעין חתום• ,אבל

.הבנה• זו היתה׳ רק בכח ,נירסא דינקותא״ ,הכנה ב.כתבי הקדש״ ,ובשאר ספרי

ישראל לא חיה מעיין בכל ימי שבתו בפטרונרד אלא לפעמים רחוקות מאד ובדרך

ארעי .הסביבה של הסופרים ,שהיה קרוב אליה ביותר ,היתה רחוקה מספר עברי.

אין ספק שההוש הלשוני ,שהמשורר חונן בו בסדה מרובה ,עומד לו לפעמים

להרניש את עצם הכוונה ועיקר ההוראה של איזו מלה או מבטא בעברית .ועל

זכרוני עולה עד כמה הםליאני פעם המנוח בהרנשתו החדה בנונע לעברית ,שלא

פללתי למצוא בו דונמהה .הדבר היה לפני כמה שנים ,בקיץ שנת תרניב ,אחרי צאת

קובץ ה,פרדם* הראשון ,שהדפסתי בו תרנופ השיר הידוע של פרונ ״אנדות הכום׳

בשם ״כום הדמעות״ מאת סופר שלא נודע לי אז ועד היום נעלם ממנו מי הוא.

המשורר עבר דרך עירנו אודימה ,וכשזכיתי להכירו פנים אל פנים שאלתיו טה

דעהו על טייכ התרנופ של שירו ,והוא השיבני שהתרנום בכלל טוב בעיניו ונם את

שנוי השם של השיר בעברית הוא דורש לשבח .אבל על אחד המבטאים העיר

שאינו עולה יפה לפי דעתו ,ואי אפשר היה שלא לתת צדק להערת המשורר,

שהעידה על דקות הבנה בלשון.

לא רחוק הדבר להאמין ,שאלמלי תקפה על המשודר בתקופתו המזהירה

הראשונה השפעה עברית (והוא היה כל כך נוח לקבל השפעה) להשתלם בידיעת

שפת עבר ולנםות את כתו בכתיבת שירים עבריים לא רק בתננם אלא נם בצורתם
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הלאומית - ,אז היתת רוכשת לה השירה העברית כה נדול ומצוין ושם פרונ היה

מתנוםס לתהלה בין טובי משוררי ישראל בלשוננו הלאומית.

אולם לצערנו ולנודל צערו של המשורר בעצמו בסוף ימי חייו ,לא נעשה על

ידו נםיון זה באותם הימים הטובים ,כשהיח עדיין ,לפי מליצת ילינ ,״ציץ פורח

מלא לחי ,אלא ״לשנות ערב /כשהניעו לו ימים שאין בהם חפץ וכילינ בשעתו

יכול היה לקרוא על עצמו :״עלח נבל אנכי ויבש כחרש כחיי.

מה העיר אותו באחרית ימיו לכך והניע את ידיו הרפות לעבודה זו? מי

יודע רוח חאדם-ואף כי רוח המשורר; אפשר שבאיזו מדר נרם לזה שלא במתכוון

הסופר הנודע ש .אנ-סקי ,שהתאכםן בעירנו קרוב לאותו חזמן .כי הסופר הניל ,שלא

נסה מעולם לכתוב עברית ,נהה עליו הרוח פהאם וערי בעברית שני שירי־בדיחה
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י .ת .ובניבקי

קלים ,ויהי הדבר ל״חדוש׳ בעיני חבורת הסוםרים ,ואני קראתי אותם נאזני מרוג

המוטל על ערש רוי ,כדי לבדח אח דעתו ,ואולי פעל עליו ״החרוש* הזח לנסות

את כחו אף תא בלשון היקרה והחביבה לו כל כך.

ותה בבוקר יסה אחד ,בסוף החורף הקודם ,הובא לי נליון קטן שלוח מאח

המשורר ,שהיה שכן קרוב לי ,ובנליון  -שיר עברי ,ורצופה לזה פתקא כבקשה

לתקן בשיר את שניאות הלשו ן ולהחזירו מיד על־ידי השליח .קראתי את זזשיר ולא

האמנתי למראה עיני .האומנם שיר עברי זה ,שיש בו כמה סימנים מובהקים של

השירה הפרוניה ,יצא באמת מתהת עט-העוםרת (המשודר כתב כיםי חליו הארוכים

כמעט רק בעפרון) של םרונ ,שלא כתכ מעודו אפילו שורה אחת עברית! מהדתי

ונכנםתי לחדר המשורר ומצאתיו מוטל בלא כח על ערשו ,פניו חורים כפני מת בלא

טפת דם ורשומים עליהם בתוים בולטים סמני ענויים ויםורים קשי 0של ליל נדודים,

ומוקף הוא ספרים נרולים וקטנים ,ספרי תניך בתרנום רוםי עם כל מיני מלונים

עבריים .הנח הם ,כנראה ,אותם כלי־המלאכה שעמדו לו בשעת דחקו בעבודתו

החדשה והקשה ובעזרתם הצליח בדרך פלא להוציא מתחת ידו דבר כמעט מתוקן.

 -ומה השיר בעיניך ,בודאי לא יצלח למאומה?  -שאלני בקול חלש.

 -אדרבא  -עניתי  -עלי להניד לך את האמת כי שירך העברי הפליאני

במדה מדובה .אמנם מצאתי בו קצת שניאות הצריכות תקוץ ,שהעברתי עליהן קו

אתם ,אבל אין זה נוכע כלל לעצם השיר ,שמעולם לא שללתי לראות דונשתו

מעשה ידך בעברית.

פני המשורר החולה נהרו .ניכר היה״ ששאלה זו ,אם באמת הצליח בשית

העברי ,חשובה אצלו ביותר ונונעת עד נפשי.

עבר ו עוד ימים שנים וםרונ הראני נוםח שני של שירו הראשון מתוקן יותר,

,׳נוםף לזה עוד שיר הדש .וכך נמשך בכל לבו ונפשו לעבודת יצירה זו ,שעסק בה
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בתשוקה עזה ובהתמדה ,תרה בכל אותן השעות שיסוריו הקשים הרפו ממנו קצת

ויכול היה לאחוז עט־עופרת באצבעותיו הרשות והצבות ,והעבודה הזאת המתיקה את

מרירות מכאוביו בירחי חייו האחרונים ובה מצא תנחומות־אל על ערש דר.

ומה רבה שמחתו באחד הימים ,כשםפרתי לו שהראיתי שני שיריו העברייש

בכתב־ידי לביאליק מבלי הניד מי הוא המחבר ,תה הכיר מיד מעשה ידיו

של מי הם.

ובאמת לא קשה לעץ מבין להכיר ולמצוא בבמה חרתים משירי פרונ העבריימ.

אותות וםימנים של השירה השמנית.
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לזבר עפלין-שמיאל 5רונ.

לא רבה היא בכמותה הירושה נעברית שהשאיר לנו המשורר המנוח ,אבל,

׳חשובה היא לנו ויקרה סאד באיכותה .אץ חקר ליקרו; ערבו של החזיון הנפלא

הזה :.״המשורר הלאומי׳ ,שהוציא לפני עצו בל ימיו את רוהו הנשנכה במיטב שיריו

בלשון נכריה ,התעורר באחרית ים? והנר שארית כהו להחזיר רוחו למקור מחצבתה

ולתת לבני עמו הנדולים והקטנים את תמצית שיריו האחרונים בלשוננו הלאומית. .

יסה ומזהירה היתה זריחת החמה ,של שירת ס־ונ בשחרית חייו .קהל המבקרים

והקוראים התעמז עליה וקדמו אותה בתרועת ברכה והלל .אולם שמי המשורר

התקדרו מהר בעבים וענני עופרת של החיים המרים והמאריים עלו וכםו את עין

השמש מעץ הרואים .כמה סבות ,וביותר סבת המחסור ותולדותיו ,נדמו לפרקים

לירידתו של המשורר מהבמה דנבוהה שעמד עליה וההכרח חביאדו למצוא מחסה

ומסתור במדור חתחתון של אחד העתונים היומיים מן הפחותים במשך כמה שנים—

ובכלל מונח חותם של טרניות עצומה על רוב שנות חייו ,ולפיכך נראתה בצהרים

של חלדו זריחת בת־שירתו ביפי זוהר נעוריה לעתים רתוקות מאד .והנה .לפנות

ערבי נתנלתה שוב בכל יפעת הדרה :הנשמה הפיוטית ,שבילדותה הדרו לתוכה

קרני אור של כתבי־הקודש ,מתאמצת לפני הפרדה מארץ החיים למהר ולהוציא

 .טקרבה ניצוצות האור הננוז בלשון כתבי־הקודש .בעמל לא מעט עולה לו

עבודה זו ,אכל כמה חביבים עליו יסורים אלה ובאהבה רבה וכמעט במסירה נפש

הוא מקדיש לה כל רנעי המנוחה המועטים ,שבהם נמצאה לו אפשרות כל־שהיא

•להחזיק עט־עופרת בידו הכהה  -ואנ ו עומדים בחרדת קודש לפני המהזה הנפלא של

־שקיעת־החסה• המלאה זיו ומפיקה נונה מיוחד.

*דר מרזנ״ו.
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י .ח .רבניצקי.

שלום־עליכם והלשון העברית.

(לייום חהוברח השנתית הראשזנה — י׳ אייר תועיז),

״אל נא תשכח להזכיר ,כי כותב אני אמנם יהודית ,אבל אוהב אני אהבוז

זנאמנה את הלשון העברית•  -כך נומר שלופ־עליכם את הרשימה האומוביונרפית

שלו ,ששלח אלי לפני כמה שנים .ועדותו זו על עצמו נאמנה מאד ,כי אממז

אהב ש״ע את הלשון העברית מנעוריו ואהבה זו ,אהבה רבה ועזה ,היתה תקועה

בלבו ולא זזה משפ כל ימי חייו.

הכל יודעים כמה נרולה היתה חבתו ללשוננו העממית הנקראת,זרנוך ,שהיה

-קשור כה בבל נימי נפשו .אבל חבה יתרה זו לא דחקה את האהבה ללשונן

הלאומית ,לשון כתבי קדשנו ,שאביו ,יודע ספר וקצת משכיל ,נטע בתוך לגו

מראשית ילדותו .ובעודנו נער רך התחיל שיע .למשוך בשבט סופר■ בעברית,

וכמובן-בתרחים ,ואביו קרא ברב עוננ והתפעלות את החרוזים הנמלצים של כ*

שלום ,המושלם במעלות ,ונבא לו עתידות כמשורר נדול בישראל .ובשנת החמש־

עשרה לימי חייו כבר נםה לשלוח דבריו על פני חק ונקבעו בדפום ב״המליץ׳

ו״הצסירה׳ .אולם הסופר ש*ע קנה לו שם ונתפרסם בעולם רק לאחר שהתחיל

בשנת  3881להדפים את פילוטוני ו וםפוריו בלשון המדוברת ב״יוד .טאלקסבלאט•

שהוציא בעל ״המליץ׳ .בלשון זו נתנלה לפני הקהל ככל זהר כשרונו המיוחד ,ולא

ארכו הימים ונעשה לחביב הקוראים.

ונם לאחר שהיה לםופי מסורםס בכל פנות העם ושם ״שלום־עליכם״ נודע

לתהלה כאהד מראשי הבונים של הספרות היהודית ,לא נתמעטה בקרבו ולא

נצטמצמה כלל הבתו הישנה ללשוננו העברית וםפרותה ושנים רבות לא פסק

לכתוב בה מתוך אהבה .אותו ״ריב הלשונות ,,שהיה מנםר מזמן לזמן בנלנל

הספרות והחיים ומתלקח לפעמים ללהבת אש ,זר היה לרוחו ולא יכול לםכלו כל
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הימים .ובצדק הוא עומד בפתח השער של כתביו בעברית(כרך ראשון ,הוצ׳ .השחר•*

ומודיע נאמנה :״אני ,כשאני לעצמי ,לא נתקיים בי פסוק זה של ״ויתרוצצו* -רצוני

לומר :שתי הלשונות הללו אינן מתרוצצות אצלי כלל .אדרבה ,שתיהן כרוכות זו

אחר זו ,שתיהן דבוקות זו בזו ושתיק היות אצלי בשלום ובשלוה ,כאהבה ובאחות

וברעות ,אין קנאה ואין שנאה ואין צרות־עין ,חלילה ,ביניהן ,ושתיהן יונקות האחמ
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י .ח .רבניבקי.

מתחומה של חברתה סכור אני שחייבים אנחנו לקבל את שתיהן באמה—

אלא מאי? אהבה זו שני פנים לה .אם ,למשל ,בלשון היהודית אני כותב את

דברי מועך אהבה ומתוך חדוה ,הרי הלשון העברית נורמת לי עוננ ידעי.

אמנם עוננ יו•ט זה לא היה שיע מרשה לעצמו אלא לפעמים רחוקות .לא

נקל היה לו לעצור ברוחו השוטף ועטו ,עט סופר מהיר ,לא יכול להתעכב

ולהתנהל לאטו בלשון הדורשת טפול ועיון מרובה ,כדי לערוך על הנליון ולתאר

בדברים כהויתם את אופני הדבור המיוחדים בצירוף התנועות וההעויות המשונות של

הבריות הכתריאליות והמזשבקיות ,בלא ותור בשעת הדהק על דבר קשה ובלא

השמטות הבאות כהכרה מחוסר אונים למצוא את המלה המבוקשה והמבטא הנכון

והמתאי.ם לעצם הענץ.

ובאמת יפה היה כחו של שי־ע לעמוד במקום הסופרים העברים הנרולים,

ולא קשה היה לו כלל לקנות את השלמות הדרושה בידיעת הלשון ולםנל לעצמו

את היכולת הנמורה להשתמש בה כרצונו ולהניע סוף־סוף למדרנה זו שלא יבצר

ממנו להוציא מתחת ידו בעברית דבר שלם ולתת לפני הקוראים מטעמים מתוקנים

ומתובלים יפה ,שלא לחסר בהם אף אחד מכל הסממנים השלום־עליכם׳יים .ואפשר

שהיינ ו רואים אז ב״נכד־ שלום־עליכם אוחו ההזיון הנפלא שנראה לנו ב״סבא*

החביב ר׳ מנדלי ,הנותן לקוראיו בידו המלאה טובה כפולה :יוצר יצירה כיהודית

ובעצמו מתרנמה ,או יותר נכון ,הוזר ויוצר אותה בעברית ואין אחת נוטלת מחברתה

בטיבה וערכה אפילו במשהו ,ולעולם אי אתה יכול לשפוט על־פי הערכה זו לעומת

זו מה משתיהן המקור הראשון.

אולם שיע ,ביחוד בשנים הראשונות לעבודתו הספרותית ,היה זריז יותר מדאי

לפלוט ,ולעולם היה מחוםר רצון ויכולת להזדיין ב״סבלנות• של ה״סבא• ולטפל

הרבה ביצירתו כדי ללטוש אותה ולהקציעה יפה־יפה עד שתצא מתחת ידו
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מתוקנה ומשוכללת בלא פנימה קלה ,ולפיכך נשאר סופד עברי יפה ככח

ולא כפועל.

היו ימים שהשתדל שיע ,לאחר שנעשה נבר מפורסם בספרות היהודית,

להתרנל ולהשתלם בלשון כהיק לשם השתתפות ,שרשומה יהא ?כר ,כבנין הספרות

העברית הקרובה ללבבו .ובאחת מאנחתיו אלי כשנת  ,9881הכתובה עברית (רוב־

מכתביו אלי כתובים יהודית) ,לאהד שהוא מקדים כראשה :״הלא שנינו ״עברים•

אנחנו ומושכים בשבט סופר בשפתנו הקדושה ,ויען כי הדבר שאנו ךשין בו הוא

סיוד כמום לפני אנשים אחדים מבני ביתי לכן הואל נא להשתמש בשפת עבר

הטעם והיו מכתביך אלי שקופים אטומים ,פתוחים ומסונרים ודיל ברמיזא״- ,
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*ליו8־ע?ייב 6ווזלמון העברית.

־גא לבשרני כפופה! ״בקרב הימים יחלו ספורי הקצרים (אותיות פורחות) להופיע

!.״המליץ• וב״הצמירה•-והם ״תמונות וצללים מחיי היהודים במזםבקה• ,ואותך ,ידידי״

׳אבקש להניד לי משפטך ,כי עוד רך אני בשפתנו הקרושה ומעשי ידי ככרים המה

׳לי ,ראשית אוני /ולאחר שנה הוא חוזר וכותב לי עברית בענין לה :״כעבור

הקומפלימנט שלך הנני נותן לך את ברכתי שלום ותודה כפולה ומכפלת; ואולם

אם שכוכב מזהיר מטדרנה העליונה אני בעיניך ,בביז לא הנעתי עוד למפשות

יתרה ,ועדיץ יודע אני את רוחי ואת נפשי ואת כחי ואת כשרוני ואת ואת...

יודע אני כי אינני בורא נפשות רבות וחסרונן ,התמונות שאני נותן ל״קוראים

הנכבדים• כ״המליץ• הנה הנם פרי בוםר ,מקרים בודדים ,נשמות דאזלין

־ערטלאין ,זכל ע ,1שקורא אתה בעת בהמליץ הוא (נוסד מחוץ לנבול

•כשרוני ,וןנין ועיא *עיקר אצלי ,כ״א המדרש; השפה-זאת היא מטרתי בעת/

זמן מועט לאחר זה נהפך עליו הנלנל ונפנע ונעשה יורד מנכסיו ,וכמה

חדשים עכרו עליו בשתיקה נמורה ,בלא אחיזת עט כלו לכתוב בשום לשון.

בתוקף מהפכה זו בחייו נדד ממקומו ובא לנוד בעירנו אודיםה .חוכר אנ• את

השעות הרצופות בכמה נשפים שהיינו מבלים יחד בכתיבת פילוטוני־בקורת בשם

,,קבורת סופרים* בחתימת ״אלדד ומידד״ ,שנדפסו בשעתם ב״המליץ /הנה שני

.לםטים יהודים׳ יושבים להם ובוררים מיתה יפה לםויפרים משחית ־מעם בעולם

הספרות ומטפלים באמונה בקבורת ״מתי־מצוה• אלו  -ובשעת ״מעשה נורא״ זה לא

טפק חוכא טפיה 6וששו כמוצא שלל רב על כל אמרה נאה שעלתה בדם,

זביחוד היה ,אלדד•(הוא שלום־עליכם) נהנה הנאה מרובה וממלא שחוק פיו כילד תמים

לכל מבטא חד וחריף ,שהצליח להמציא לצורך הענץ ולקלוע כחץ שנון אל המטרה״

בעבודה משותפת זו נוכחתי לדעת עד כמה ש׳ע הוא בעל חוש־לשון אף בעברית,

ולא היה ספק בעיני שםופר זה יכול להעשות לכשירצה נם סופר עברי מצדן.
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1צשנצ*תי *הר כך להוצאת הקובץ הספרותי ״פרדםי פניתי ,כמובן ,נם

לש״ז כבקשה שיואיל אף הוא להמנות בתוך הסום־ים הנבנסים לפרדם .הוא

הבטיחני למשו/תף בפרדםי בנטיעה הדשה בשם ״דךקישוט טמזפבקה• ,ואת הבטחתו

בא להלאות בנמר הדפסת 1ז^ובץ .כטעט ב׳^זעה האחרונה ,בשעת ״נעילה׳ ,חש

לדפוק על השער כדי להכנם .נ)ביתו של ״הסבא ,,שנתן עינו ג״פתיחה• של מעשה

*ד ״נכוו• ומטיף בו נופך משלו ,יצא המחבר בחפזון ומהר לבית־הדסום ,ששם

מצא אותי ,ושנינו עברנו על יתר כתנדהיד לעשות בו תקונים קלים ולהכשירו

לדפום על דנל אחת ,ובאותו מעמד נמסר הפרק הראשון של ״דן קישוט ממזפבקה

ו*מוזה־םנחס רעהו• ליד ועאור המסדר ,ום*ום שמירה מן הקוראים הטרדנים ,שלא

יבואו כוינכיעומ יתרומ ,תלינו עלץ קמיע בשם ״סילומוך.
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בשנים הבאות ,לאהד שיצא מאודיםה והזר לקיוב עיר־מנוריו הקודמת ,הייתי׳

מעוררו במכתבים סעם בפעם לשלוח המשך ״ק קישוטי או הטור אחר ל״םח־ס•

השני ואהר־כך השלישי ,והוא היה משיב לי בכל פעם בכונה רצויה למלא את

משאלתי .פעם הוא כותב. :בנונע למאבפך הנני לעבדך כאשר עבדתני אתה

בשכבר הימים ,ושם ספודי שבראתי לכבודך הוא ״אכרם ושריי (רומן מחיי היהודים

הנאורים במזפבקה) .לכבודך יצרתיו אף כי עוד לא עשיתיו ,באשר כי ידי

מ?׳אןת עבורה וכו״ ,ופעם עסןף שנת  5)3961״עיף וינע אני מרב עבודה ,מלבד

אשר מכאובים רבים וענינים רעים עצבוני וימררוני בימים האחרונים .אולם אין לך

דבר העומד בפני הספרות ,ובפרט ש״פרדםך עומד ומטפח על פני :״רשע ,עשה

תשובה!׳ לכן איפוא ה!ה בטוה שה״דךקישוט• שלי לא ירחק חק ,ואף־על־פי

שיתמהמה אפילו הכי חכה לי בכל יום שיבוא• .ועוד פעם (בסוף החורף של שנת

 :)5981״לםרדםך השלישי הכינותי ספור־אהבים מאשר אתי בכתובים ושמו

״רם ויעל במזפבקה־ .היש עוד מקום בעדי להכנם לטרקלין?• מלא ענץ הוא

מכתבו שלאחר זה ,שבו הוא כותב בתוך יתר הדברים :״על־דבר ספורי שאתה מזרז

אותי ומרעיש עלי עולמות למהר לשלחו אליך ,פן יאחר המועד חלילה ,הנני

כבטית אותך ,כי יותר משאתה .הענל ,רוצה לינוק ,רוצה אני ,הפרה ,להניק. ,אך

כה אוכל עשה ואנכי נקרע לנורים משש ,אבר אבר לבדו ,אין כי מתום .מי כמוך

יודע את תכונת נפש עבדך שיש לאל ידי לעבוד עבודתי  -עבודת הי|דש ככל עת

ובכל מקום ,ביום ובלילה ,בבית ובחוץ ,ואפילו כשער שאינה לא יום ולא לילה,

בשעה שבני הקטנים יוצאים במחולות־מחנים ,בצלצלי שמע .׳בצלצלי תרועה ,ברעש

נדול אדיר וחזק משמיעים קול לעומת שלחן הסופרים שאני יושב עליו ,כל נפשות

ביתי רואים את הקולות ,מאטסים את אזניהם ויוצאים בחפזון להחבא בחדר מסוג־-,

ואני עבדך בן אמתך יושב ומוחק וחוזר ובותב ,כידוע לך .ובכל זאת אי־אפשר לי
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לבצע מעשי ידי ,אשד החילותי לערוך בעבור .סרדםך היקר לי מאד ,יען שאין

לי בימים האלה לא חיי רוח ולא חיי בשרים ,סובל אני חבוט הקבר ובלנול מחלות

ממש מסבות שונות שתלויות לא בי ולא בשום אדם אלא בהקדוש־ברוך־הוא

בכבודו ובעצמו ,ולפיכך נאלץ אנכי ,לבלי השב את פניך ריקם ,לשלוח לך א!ד

ספורי ,שהקדשתי לכבודך ,כמו שהוא ,כלו׳ פרורים ,פרקים מפוזרים ומפורדים,

ואתה תעשה לנו מטעמים כאשר אהבתי ,ובתנאי משורש :ככלות מלאכתך

תשלה ל׳ העתקה נכונה (קאפיע בללףז) בטרם תמסור את נוף הספור לדפוםי.

ולאחרונה בא לפני לאחר זמן בהתנצלות של התולי־התמרמרות :״אמנם נם אני

חפצתי מאד להמנות בין הנכנםים ל״פרדם• הרביעי ,נם החמישי ,נם הששי נם וכר

וכוי עד שלשים וחמשה פרדםים (אי־ה  -אמן הלוואי ,):אבל מה אתן לך ובטה
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שליפילליכם ווזלשון העברית.

I

אקדם אח פני קוראיך ואני יהודי ״זרנוני׳ המתעםק ב״כדחנות נםה• ומחבב את.

״האמה ועאלחח• היא השפה היהודיה (לשונו הזהב מזל ט .כהמליץ)? אולם למען

יסכרו פיות דוברי דברי טפשות כאלה ומשום ״ודע מה שתשיב• אשלח לן את

ה״טורה שעות• שלי אייה תיכף אהד חנ הםצות הבעיל ותשבע עו .ני.

סוף־סוף נתיאש שיע מלעלות בעצמו ל״כוהל־המזרח* של היכל הספרות

העברית ולישב שם בשורה הראשונה במקום הסופרים העברים הנדולים .רוב

הנפיונות שעשה במקצוע זה (.תמונות וצללים ,ב״המילייך ,״שימעלי׳ ב״האסיף׳

הרסימ ,״דךק׳שוט ממזפבקה• ב״פרדפ׳ ועוד) לא עלו יפה ולא יכלו להניח את

דעתו .ובכן נשאר ש*ע ,כאמיר ,פוםר נרול בעברית רק ב כ ח ,ונשא את נפשו אל

סופרים מומחים אחרים שיבואו ויכניםו על־ידי תדנומים יפים את מיטב כתבד

לאוצר הספרות העברית היקרה לו .ומה שמח לבו כשבא לידו תרנום עברי הנון

של אחד מספוריו! שמחתו זו הביע בהתלהבות עצומה במכתבו ממעינות הי־פואה

בחו•ל כםוף הקיץ של שנת  9091לאחר שקבל את תרנום שלשת הספורים

הראשונים של ״ססורי מוטיל בן החזן /שנכנםו לביבליותיקה של ״מוריה״ לבני

הנעורים .באותו המכתב הוא מראה באצבע על המבטאים שמצאו חן בעיניו ביותר,

ומוםיף לבסוף :״ואולם הרשוני ,רבותי ,ואשב לפניכם על הקרקע ואשאל אתכמ

שאלה קלה :למה אתם משתמשים פעמים רבות במלת ״הוא• שלא לצורך? כל

ימי הייתי מתלבט במלת .הוא* זו בלשוננו העברית וכל ימי שנאתיה ובררתי .לה

מיתה יפה׳ .ולאהר כמה שבועות הוא חוזר במכו^ב לענץ זה וכותב כםננון שלום־

עליכם; ״אחד מי יודעי אחד אני יודע-אחד ״ננה של מנשאית הדופאנית• ,שיצא

מת•י ב .כלול בהדרו ,כפתור ופרח  •1וכר וכו׳ ונומר בקריאה היוצאת מן הלב :״הוי;

ידו של ב ,תבוא עליה ברכה ,רבונו־של־עולם!*
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וםשאת־נפשו זו של שלום־עליכם ,שיזכה להכנם במבחר כתביו לתוך

הספרות העברית ,נתקיימה במלואה ובאופן נעלה על־ידי חתנו י״ד ברקוביץ .הסופר

הצעיר הזה ,שהוא בעצמו צייר בעל כשרון בריא ורענן המסונל להוציא ציורים

מקוריים יפים ומשובחים ,עזב כמעט את בת־שירתו העצמית ודבק בזו של הותנו

ש״ע והיו לרוח אחד .ואותו הפלא של יצירה מכופלת ,יהודית ועברית כאחת,

שהסבא ר׳ מנדלי עושה לבדו ,מתנלה שוב לעעי הקוראים במעשי ידיהם של שני

הסופרים ,ש״ע וברקוביץ .וה חאחרון הואיל לותר כרצונו הטוב על מתנת כשרונו

דםקורי וכבש את יצרו ליצירה עצמית הנטוע בקדכ ו והקדיש את כל כתו ואונו כדי

לחח את שלום־עליכם ממש בכל קומתו ושלמותו בעברית ,והריהו עובד את.

עבודתו כאמונה וחבה יתרח ובחריצות נפלאה במינה ,לא כמתרנם כעל־טלאכה.
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י .ח .ובניצסי.

המריק מכל ,ראשון .אל כ״£י שני ומאבד בעל־כרחו םקצת הטעם העקדי וםסינ את

ריח המקור ,אלא׳ כיוצר יצירה מעשה ידי אמן .שלא נבר בה שום רושם זר וםימן

של תרנום״ ואפילו עין מומחה לא תדע להבדיל כינה ובין מקורה הראשון .ולו אגר

חייבים תודה על העושר הרב של שיע ,השמור בןין ובכל מלואו לטובת םפרותנו

העברית .ססודי ״העיר כתריאליבקה ,היי אישיה הקטנים ,דרכיהם ומנהניהם בבית

ובחוץ ,ארחס ומסחרם ,חיי־שלותם וריבותיהם וקטטותיהם ,ימי חנם ואכלם ,שמחתם

ועצבונם וכר וכל אשר להם•; םסוריו של .טוביה החולב ,עסקיו וםסחריו ,נסיונותיו,

מאורעותיו ודברי ימי בנותיו^ ויתר תקסו ונבורתו ,רוב הכמתו והדוש׳ תורתו״; בלנולי

הסבות ,הנםיונות והמאורעות השונים וחמשונים של .מנחס־מנדיל בעל־ההלומות/

העובר במקלו את ים החיים על נשר של ״ניידות• וכיוצא בזה; חיי ״אדם ובהמה•

ביחוב היהודים ,זקנים עם נערים ,חיי צער ועוני של ימות החול וחיי עוננ ונחת,

ביחוד של ילדי ישראל הכשרים והתמימים ,ב״יםים טובים• - ,כל טוב הירושה

הספרותית של ש״ע השתדל ברקוביץ בכל כחו להעביר לאוצר הסםרות העברית,

והשתדלותו עלתה לו בשלמות נמורה ו״על צד היותר טובי ,דבור קל לא נעדר,

יכל תנ וקוצו של ירד לא יצא לבטלה .והדברים מאירים ושמחים כאלו נוצרו

־לכתהלה בעברית ויצאו מתהת יד המחבר בעצמו מתוקנים ומשוכללים.

אפשר להניד בתור השערה ,הקרובה בכל אופן אל האמת ,שאלמלי חשתלס

שיע בלשו ן העברית והוםיף לכתוב בה בעצמו לא בדרך ארעי אלא בעובד עבודת

קבע-,או היה נותן לנו את כתביו בעברית באותה הצורה השלמה שהם נתונים בה

עכשו על-ידי ברקוביץ.

וברקוכיץ מוםיף לעבוד כלא ליאות באמונה רבה ובז־ אמן ,את עבודתו

החשובה בתרנום ססורי שלום־עליבם ,ועוד ידו נטויה להעכיר לעברית את יתר

הספורים ,אלו שיש להם ערך ספרותי קיים ,באופן שנובל לקוות שאיצ -נחמד וה,
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מבחר כתבי ש־ע ,כמו שהוא נתון ביד המחבר ביהרדית ,יפאר כלו נם את ננוי

;הספרות העברית.
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4

׳׳יעקב פיכמאן.

על 5מגון.

.1

המנון יהי1ק.

מקוד המבוכה בכל שאלה ,מיש לה יחס אל הסננון ,הוא כמעט תמיד בוה.

שהעקמניפ אוהבים תמיד להבחין בץ המנון והתוכן ,זרואים אותם כשני יםודות

נסרדים .עוד פרץ ,כמדומני ,בלאמרו ״מה היה נורדון  -בלשן או משורר!׳ נמנ

כשאלה זו ,ואולם עד היזם לא חדר עוד האור אל כמה מוחות אשלים לדעת,

כי אץ בעולם סננון כשהוא־לעצמו ותוכן כשהואילעצמו ,כי אס יש יצירה אםוית

והיא כהכרח נם בת־םמון ונם בת־תוכן ,או יצירה מזויפת ,והיא בהכרח מחוםרת

סננון ותוכן נם יהד.

צייך לקבוע את זה במסמרים במוחות מפולפלים אלו ,שהסננון אינו רק

בל י־ קב ו ל לתוכן ,כי אם התוכן עצמו .הרעיון או הרנש שלא נולדו עם סננונם-

לא נולדו כלל .רעיונות הולכים וחוזרים; סננונים אינם חוזרים לעולם .לא המחשבה

החדשה באה לעולם ,כי *ם סננונה החדש .רק אלה ,שלא עמר ו כלל על ממת

הסננון ,מבדילים בין הסננון והתוכן .רק אצל ההמון יצויר סננון בלי תוכן או תוכן

בלא סננון .הימצוים אצל אמנות יודעים ,בי אחת משתי אלה :או ששניהם ישנם,

או ששניהם נעדרים .הסננון אינו לבושה של המחשבה  -הוא אויר קיומה ונשמת

הייה .אל נא תנםו להפריד ביניהם ,כי אין להפריד .טי שמאמץ להכיר את אפלטון

•או אפילו את יןנט על־פי הרצאת מהשבותיהם על־ידי אחרים ,אינו אלא *עה•

היצירה מאמנה אין לה שני אמצעים של בטוי .הבטוי היחידי  -זהו הסננון .י

הסננון  -זהו מקלט המחשבה ,שנמלטה על נטשה ספני צללי־התהו ,הרודםים תמיד

.־אחריה ושואפים לבלעה.
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דל חסננין.

.II

סוד ה?9נון.

ושוב אתם שואלים :טה הוא םננון ומה הם הסימנים ,שעל פיהם נכירנוי-

מולם הן זהו עיקר הםננון״ שאין להביר אותו על־פי סימנים סיוהדים .כל מה

שנתן להיות סונדר ומסמן בסננון אינו אלא לבושו החיצוני ,הארעי .לא ,הסננון

חאמתי הוא למעלה מבל זה .מה שמכנים בו אחדות שלימה ומוצקה ,מה שיוצר־

את הסובסטנציה שלו  -זהו דבר שאין לו דמות ושם ,זהו הסוד של כל יוצר -

הסוד הנעלם נם ממנו עצמו ...חושבים ,שהקביעות היא מםמניו המובהקים של

המנון; ונש זה לא נכון .כל םננון ,שםימניו החיצוניים קבועים ואעם משתנים אינו

אלא דבר שכהרנל-אפריבוט ידוע של סננון ,ולא דכר שכמהות .סננון כזה אפשר

לסנל ,משום שנבוליו ואפיו נ ל ו י י ם .כל העמל עליו יזכה בו .הסננון ,בתור בטוי

הרוח הפנימי ,נם בעליו אינם םכירים בו ,כי על כן הוא.״טלח היצירה•,

סוד סודה ונשמת נשמתה .םננון נזה יתלבש בכמה לבושים ,וקים עם זה במהותו

היחידה לעולם .כל ברק־יצירה חדש ,הריהו נם נלוי חדש בסננון .בכל סננון קבוע

יש כבר העדר חירות .זה הכלל :כל םננון ,שמכר על־ידי בעליו הכרה שלמה.,

הולך ונעשה למנירה ידועה ,שהאמן אמנם נשען עליה בשעת הולשה ,ואולם שהיא

משעטת את דמות יצירתו .כל דרך כבושה ,ואפילו על־ידי האמן עצמו ,אינה מובילה

1למרחקים .סננון כזה למה הוא דומה? לםום בלום ,היודע כבר את נפש רוככו.

הכנעה לו ואמונת עבד לבעליו .את רוכבו לא יפיל אהוד ...ואולם הסננון האםתי

לםוד־מדבר הוא .עליו אין לשבת כבטחון ושאננות יתירה; אך הוא ינלה לנו תעלומות

לא שערנוין .הוא אינו יודע את המנוחה ואת הקפאון לעולם.

חירות חיצונית עם קביעות פנימית  -זהו סננון האמן .בקשוהו אצל נדולי•

המשוררים שבכל דור ודור  -אצל שקספיר וניטה ,פושקין וטולםטוי  -ותמצאוהו.
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.III

2ל הסחרור מן הפננון.

כי נביא ההסון אצל כל אומה ולשון הוא כמעט תמיד דוקא בעל־השכלונה.

חפר הסננון ה(מור-זהו דבר מובן מאד .השאיפה לםננו ן היא קודם כל כליון לב:

האדם לאמת עצמית ,להתרחקות מן המקובל ,מזה שאינו נובע .פעצס הנשמה; שאיפת.

היחיד היא למצוא את עולמו ,ולו נם במהיראבדת כל העולמות הזרים .איש־הםננון הוא.

קודם כל האיש אשר כח לו להם קיר ,וההמון אוהב רה את המטבע ״העוברת־לםוחר״.

י .םיבםייז.

אך סי שאינו יודע לזלזל בדברים ,מי שאין נכחו להפקיר אוציי־אוצרות זרי0

לשם םרור־זהב קטן משלו ,זה לא יהיה איש הסננון לעולם ולא יוקיר את איש*

הסננון לעולם .איש־הסננון איננו בהול .הוא בטוח בשלו .ימים רבים יהיה נודד,

במעמקי האדמה יחסור ,ואת אשר לא לו ישיב בבת .ההפך ממנו הוא בעל־השבלונה,

בא־כהו של ההמון .זה שואף לבלוע את הכל .כל העולם ו״זזלל העולם•-כלם

שלו ,בכלם יש לו חלק .הוא לא יומר על דבר .ואולם בעצם הוא נשאר תמיד

עירום וחסר־כל .מי שלא הפקיר מעולם נם לא זכה מעולם.

יש תקופה בחיי האמן ,שעל פני כל יצירתו רועד יופי ץנונ נונע עד הלב.

עוד אייה סוד מתוק מאפיל על כלה ,המנרה והמבטיח ,אף כי אץ עוד בו השליטות

הנםורה .זאת היא התקופה של לידת הםננון ,תור צמיחתו האביבית .עדים אנהנו

עוד לפלא המתחולל ,וחן חביב שפוך עוד נם על כשלמות האמן .בחוסר בטחונו

של הסננון כהו הטמיר .עוד לא נתנלה הכל .עוד׳ טיס יראה היבול .מחו היופי

הלוקח לב-היוסי אשר אפס קצהו נראה; הכח הנרדם עוד במסתרים.

בסננון כזה מצטיינות היצי־ות הראשונות של בדולי המשוררים .עוד עקבות־

המלחמה הרעננים נראים בהן .שותפים אנו עוד לחבלי היצירה של האמן ,ובכל

כבוש שלו כאילו חולקים נם אנו אתו שלל .נם נםנוםו חביב עלינו .נמנום זה,

מובן מאליו ,עוד מעיד על רפיונו של האמן ,ואולם נמנום זה אינו בשום־פנים

םימן לחוםר־סננון .להפך .הקא זה ,שאינו נכשל בפיו לעולם ואינו מנמנם לעולם-

זה שםננון עומד מוכן לו תמיד-אחריו תהיו מה־הרים ביותר .זהו החשוד על חוםר־

מנון .לאיש־הסננון כל מלה ,כל בטוי באים בנם .כצפרים חידות מעופפות המלים

חסיד על ראשו  -נראות ונעלמות ,ואץ לתפסן .מתוך הערפל הוא קורא להן,

מתפלל להן ,וכל סלה באה לקול קריאתו׳ אבוקה מאירה היא לנפש היוצר ,כאילו

הוא הכיר אותה בראשונה ,כאילו הוא זכה בה בראשונה .ציד יקר היא לו ,שהקרה
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לפניו אלה-ים .על כן כה תיקר בעיניו נם הטלה הפשוטה ביותר והרנילה ביותר -

*רכה ניכר אצל איש־הםננון ,ניכר מתוך יחס היוצר אליה; ויחס זה עובר בלא-

יודעים נם אל הקורא .מביר הוא תיכף ,כי כל מלה היא כאן ״כת־יחידה• ,והכל

חייבים בכבודה .אל םנולותיה העצמיות של המלה אנו מצרפים נם ששון נלויה

וחבלי נלויה על־ידי המשורר.

לא מ״חבלי הסננוך נשקפת איפיא הסכנה ליוצר ,כי אם להפך  -הסכנה

סחזזילה מן הרנע שפוםקים חבלי־הסננון ,משעת הנצחון ,שעת הכבוש .הסננון -

הריהו שאיפה .שאיפה נצחית להשתחרר ,להתנלות .ואולם שאיפה היא לתכלית

מו ,אשר ברנע שנשינ אותה ,היא שוב אובדת לנו ...הפננון ,שכבר הניע לקצה

התםחתותו ,שבא כבר לידי נלוי״-חרדת יצירה אין עוד עמו .אחו כא אותו הבטחון

י

על חפננון.

ביצירה ,שהוא לפעמים מסוכן סכל נשוש ובקשת־דרך .כבוש הסננון  -שעת נםיין

נרולה היא לכל אסן .זה ,שכח הבוז עור לא עזבהו ,ידע להפקיר נם את אשד

כבש ,והצמאון לנלות בעצמו מעםקים חדשים יבער בו עוד ביתר שאת .וזה ,אשר

אימת המדבר ונדודיו עליו ,ישמח על המנוחה ועל הנחלה אשר מצא ,ולא :רע ,כי

בשעה זו ,שעת נצחונו ,שוב הכל אכד לו.

אחדי כבוש הסננון יש עוד נצחו ן יותר נדול  -זהו השה רו ר מן

הסגנון .מקודם עלינו למצוא את עצמנו ,ואחר־כך  -להשתחרר מעצמנו .מקורס

בזנים מחיצה ,ואחר־כך ממהרים להרום אותה .עת להכנם לתוך ה״עונה• ,ועת לצאת

מתוכה  -להמלמ מתוכה .המבצר אשר זה עתה לכד האמן ,יהסך לבית־כלאו אשר

לא יצא עוד ממנו ,אם לא ימהר לעזבו בעוד זמן...

רק העצמיות הדלה מתנדרת תמיד בסננונה ,בכבישה הראשון ,ומנלנלת מ

עד רדתה קבר .האמן בךהתורין אינו מתבצר .תמיד הוא הורס על מנת לבנות.

כאותו העוף האנדי הוא מת ,ממית את עצמו מתקופה לתקוסה ,וקם בכל פעם

לתיים חדשים.

אותה שעה ,שהאמן השינ את עצמו ,הוא עוזב את עצמו .עינו הצמאה

מתהילה תופפת את אשר מעבר לנבולין .אותה שעה אינו חושש להכנים לתוף

״עונה• שלו נס את אשר היה זר ומסוכן להכנים כתקופת־יצירתו הראשונה .העונה

מתרחבת מתוכה .עצמיותו שחזקה משעבדת לו את הקרוב ואת הרחוק נס יחד.

העולם פתנלה ברכבות נלוייו .אין עוד קרוב ואץ עוד רחוק ,ככל אשד תדרוך רגל

האמן ,שערי הפלאות לפניו נפתחים.

*

*

רבים הס בססרותנו חללי הסננון .ולא רק לסננון הלשון אני מכון ,כי אם
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עור יותר לםננון האמנות  -לםנול צורות ידועות והיקף־יצירה ידוע( .בשדת

אמנם נם אלה קשורים תמיד בסננון הלשון) .חללי״סננו ן לנו מזה ומזה  -מאלה

שלא כבשו את סננונם ,ונם מאלה שלא ידעו לבוז לכבושיהם .אלה עזבו את

שללם וחותרים בלי הרף אל החוםים הרחוקים ,אם נם זה למעלה מכחותיחםז

ואלה סרנו מחושי יצירתם רשת לעצמם ובמפרץ־התכלת השוקט קפאו םםרשי

אניותיהם.

י! .ו׳בפאן.

ו • —^■? Iו• ו ^—ו • • •—, — .,.י י—י — — .,—.וי —•■^,-^ -׳יI? *-י — V Iי ׳־ -י י י י ״׳  -י ^•

ואינני יודע :אולי האחרונים ,היודעים לבצר את חוטוזם ,אלה שמכיון ממצאי

את עצמם ׳עזוב אינם פורשים מעצמם  -אולי הם מביאים את צורות יצירתם לידי

שלימות נמורה ,בשעה שהראשונים ,נורדי הנצח ,אינם זוכים לכך לעולם .אך הטפתח

האנדי של .אוצר הרוהות״ ,אשר יעקרו את אניותינו מתוך .חים הקרוש• וישאונז

הרחק מזה והלאה-הוא בידי הראשונים ,אלה שהם מרימים בראשונה לפנינו את הוילו[

וטראים לנו את ארצות הפלאות ,אשר הם בעצמם אולי לא יבואו שמה לעולם״*

רק בכח חבמ אנו משתחררים מעצמנו ,אנו נואלים את עצמנג.

*וריסה.7191 ,
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רשימות ספרותיות.

מקרקע אהד .חלק זה של המירה הפיוטית

לא ניתן להתרנם כל צרכו .ואולם היםח־

האחרון עומד מחוץ לארצו של המשורר

ומחק לאומתו ומחוץ ללשונו  -חה הוא

חלק כל הקוראים שבכל עם ועם.

אכל נם אלה המתירים את התתומיפ

לבוא בקהל מטילים עליהם חומרות רבות.

אומרים :חיב המחרנם לבדוק בשבע בדיקות

כל ססוק וםמוק ,לבחון בחינה אחדי בהינה

כל בטוי ובטוי ,להיות חריף ובקי ,ואחרי

כל אלה-ימתין עד שתשרה עליו רוה־

הקודש ותכשירתו לתרנם פסוק כהלכה.ז

היש צורך להניד ,כי רוב הצבור.

של מתרנמים אינו יכול לעמוד בנזרה זו י

אך מלבד זאת תמה אני ,אם יש לעולם

הפפרות צורך בה .סוף־פוף הרי אין

המתרנם צריך להיות דיקן בגוונו יותר

מן המחבר ,ואנו יודעים ,כי רק נזם*•

קטן מאד של פסרי־שירה יש בספרות־

העולם ,שאין בהם חפיר ויתיר ,שכל

מלה שבהם היא שקולה ומרודה ,שאי־

אפשר להוםיף עליהן ולנרוע מהן .הרוב

חנדול של הספרים ,אפילו מן החשובים
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והמעולים ,אינפ כתבי־קודש ואין צורי־

כלל לנהונ בהם קדושה יתרה .העיקר הוא,

ש ה ת ר ג ו פ יעשה על הקורא

מעין אותו הרושם שעושה

,ויי ,

הספ

.I

על ה&דנומים.

רניליפ ה״מפונקים• לקרוא תנר על

תרנופ דברי שירה ,אפילו בידי מומחים

לעבודה זו ,ורואיפ בזה מעץ חלול הקודש

של הפואזיה .מזמן לזמן הם באים ומוכיחים,

עד כמה ניטל יפיח של יצירה נדולה

סלונית ופלונית לאחר שלבשה צורה

של לשון נכריה .אומריפ על דרך המליצה:

הלשון לנכי יצירה פיוטית חשובה אינה

בבחינת קליפה לתוך או משבצת לאבך

טובה ,שאששר ״להפריד בץ הדבקים•,

אלא הרי הן כנוף ונשמה מחובריפ זה

לזו ,שרק ״המות יפריד ביניהם׳.

ואולם רואים אנו ,כי כל היצירות

הפיוטיות הנדולות הולכות ונעתקות מלשון

אל לשון ,וכמה וכמה מן המשוררים

הנרולים כיותר נעשו על־ידי התרנומים

לקנין רוחני של כל עמי התרבות .מימן

הוא שיש צורך ויש תועלת לעולפ

בתרנוםים ,אף־על־פי שפונמים הפ את

היצירה• הפסדם ,כנראה ,יוצא בשכרם.

לשאנו מעייניפ קצת בדבר ,אנו

םוצאים ,כי נל יצירה נדולה ,עולמית,

•ש בה שני יסודות :האחד הוא לאומי־

סרטי והשני הוא אנושי־כללי .הראשון

טובן ומורנש ׳שה רק לבני־עטו ולבני־

ארצו של המשורר ,שנשמתפ ינקה עפו

ו#יזות ס&רותיית.

סכל הדורות והארצות• .הם ננשו אל

העבודה ״כמאיםה הזקה ובמנםה כרודה••

ואולם יש לקבול על בעלי ״יפת* ,על.

שעשו את מעשיהם בחשוון יותר טדאי.

נראה הדבר ,כאלו ראו האנשים הטובים

ההם את האוצרות הרוחניים הרבים

והעצומים ,שאצרו עמי אירופה במשך

דורות רכים ,והמלאכה מרובה להעביום

לעולמנו העברי ,ולפיכך התאמצו לסהר.

בעשיתה.

החסרון העיקרי שברוב תרנוטי ״יפת•

הוא ...דיוקם .סי שרוצה להוכח ,עד

כמה צדקו הדברים :״כל הסתרנם פסוק

כצורתו ,הרי זה בדאי ,,יבוא ויקרא ,למשל,

את ״יסורי ורטר הצעיר• ל נ י מ ו בחרנומו

של מ .ווילקנםקי (.יפתי ,קובץ  )Iאו את

הדרםה ״סיכאל קרסר• של נ .הויפטמן

בתרנומו של י .ח .במר .אין אני מתכו

ן

אל אותם הברכריםסים הנם־ם ,הצורמים

את אהן העברי ,אלא אפילו רבים מן

הפסוקים שאץ בהם חטא ללשון העברית

ושמושה אינם נאים כלל וכלל בדברי־
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?ירה .לא המלים בפני עצמן הי העיקר

ביצירה ספרותית ,אלא צרופיהן זו עם זו,

כשם;,ש*רוף־קולות בורא ננינה וצרוף־

קויט ז־*ושה ציור .תדנום מדויק ,מלה

במלה ,יפה לתלמידים הקונים דעת לשון

נכריה ו.זתרנסים פסוקים כצורתם למס

תרניל .אבל מי שבא להעתיק יצירה

פיוטית מלשו ן אל לשון מחויב לבקש

בלשונו פליפ שהולמות את המלים

שבמקור ,ששקולוח הן בננד המלים

שבדבר המתורנם ,לא רק שמפרשות

ומבארות אותן.

המתרנמים העברים שבדור היןדם,

מבית־מדרשו של קלמן שולטאן ,הרנישו

בכך ,ולכי ותרו על הדיוק ,ולא עוד

אלא שהתירו לעצמם נם לשנות מסט:ע

ששבע המחבר ,והכל כדי לניר את הספר

ולסיכד אנו רואים ,כי הספרויות

 -הצעירות הולכות ומכניםות על־ידי תרנומים

י אל אוצרן את היצירות החשובות שבלשונות

־הנכריות ,וההון הרוחני הזה שהעמים

•הצעירים לוקחים בהקפה מאת שבניהם

׳הזקנים משמש יםוד לבנין הספרות

הלאומית שלהם.

נם בספרותנו העברית ,ככל תקופה

של התעוררות להרחיבה ולהנדילה ,באים

שוםרים לתרנם דברי־שירה מן הלשונות

הלועזיות .אכל כאן קשה ביותר שאלת

התרנומים (ומשום כך אפשר שלא הצליחו

כסה ובמה גסענות כמקצוע זה) .מלבד

שהלשון העברית אינה מסונלה עדיין

למסור כראוי את הדברים הלועזיים .מפני

חוםר מלים וניבים ,נשאר חלק נרול של

יהיצירה הלועזית ,נם מן היםוד האנושי,

הכללי ,שבה ,ז ר להרוח העברי ,ולפיכך

אינו נקלט יפה בספרותנו העברית.

יש אוםרים ,כיון שכך ,אין אנו

צריכים להכנים לתוך ספרותנו העברית

״ילדי נכרים־; וכשם שהאומה העברית

לא השתדלה לקכל נרים ,כך ראוי לה

לספרותנו העברית להרחיק את אלה

היצירות שלא יצאו ממקור ישראל .ואולם

זו היא רק דעת יחידים ,שבכלל הם

כופרים בצורך וביכולת להוויות ולפתח

את הלשון העברית וםפרותה ,ולכן הם

מסתפקים בשכרי־לשון ובשברי־פפרות.

 .6בן־איידזר.

אף־על־סי שאינם מדויקים ,אבל אתה־

טועם בהם את טעם הספר הטתורנם ,אתה

נכנם לעולם המתואר בו ,ואתה מרניש

בנשמתו המיוחדה לו .אמנם חסרה.

בתרנומים אלו שלמות הסננון העברי ,אבל

בכללם יכולים הם להיות לםופת ולהוכיח,

כי כל מתרנש לא יצליח בעבודתו אלא

אם כן יעשה מין שותף .להמהבר ביצירתו.

צריך להוםיף ,כי על־פי רוב עולה

דבר זה בידי מתרנם׳ כשיש לו ענין עם

ספר בינוני ,שאין הוא רואך .את עצמו מחויב

להיות זהיר בכל תנ וקוץ שבו ,כדרך•

שצריך לנהונ בספרים קלםיים .ומטעם זה

ראוי להצטער על שמזלזלים בספרותנו

העברית בספרים בינונים ,שכדאי היה

לתרנמם .תרנומים כאלה היו מעשירים

את הלשון העברית ,והעיקר-היו מרבים

את קהל הקוראים עברית.

לתרנום של ספר־שירה קלםי מוכשר

רק איש שהוא עצמו משורר ויש בנשמתו

ניצוצות מנשמתו של הפיטן המתורנם

על־ידו .אם עלה בידי שאול טשדניחוב־

סקי לתרנם ככשרון רב את ״שירת
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היאותה* לה .לונגסילו (הוצאת ,מוריה•),

עד שהקורא העברי (לאחר קצת יסורי־

עיון) טועם טעמה של שירה זבה !ו-

לפי בטויו של המו״ל-א־ן זה אלא (כמו

שהוא מספר בהקדמתו) .מפני שנפשו

גקשרה כשיר הזה מימי ילדותו ושמר

בלבו את אהבתו שנים רבות/

על התרנום הנפלא לכתבי

שלום־עליכם ,שנעשה בידי הסופר

י .ד .ברקובץ ,כבר העירה הבקורת שלנו

כמה פעמים .רוצה אני כאן להעיר ,שמלבד

כשרונו הנדול של המתרנם וחכתו הרבה

אל עבודתו הועילה לו הרבה הלשון

היהודית ,שבה נכתבו ססורי שלום־עליכם.

אמנס לה ,כסה שנים שורר בקרבנו ״ריב

לשונות׳ ,והוירק נחשב עתה להוןוינ.

מכרי ולקרבו אל לב הקורא העברי.

שיטה וז ,כמובן ,אינה רצויה,

לא רק מפני שאשור לעשות ביצירה של

אחר כאדם העושה בתוך שלו ,אלא

משום שאינה מביאה אל תכלית התרנום:

להכנים את הקורא אל עולמו של המהבר.

חדנום .חפשי׳ כזה הוא על סי רוב בבואה־

דבבואה של המקור ,ושכרו יוצא בהפסדו.

ואולם נם השיטה הקיצונית האהרת,

שאחזו בה בעלי .יפתי ,אינה טובה ואינה

יפה .מלבד שתרנום כזה מרחיק מן הספר

את לב הקורא העברי ונוטל מן הלשון

העברית את הודה ואת דוה ,אץ הוא

משינ את התכלית הנרצה.

הרבה נרם לפנימת התרנומים של

.יפת• ,סלכד פזיזות העבודה ,נם דבר זה,

שהשירות הסתורנמות נכתבו .נרמנית ורוםית.

שתי הלשונות האלה רחוקות מאד מן

הלשון העברית באופן שמושן ובכנין

מאמריהן ,ולכן קשה ביותר התרנום מהן,

והמתרנם פונש על כל צעד מכשולי־

לשון .ביהוד פונם התרנום מלשונות אלו

לעברית -הדיוק .ראיה מוכיחה לכך

אנו מוצאים בתרנומו של י .ד .ברקוביץ

לספרו של טולםטוי, :ילדות• (הוצאת

״מזרח ומערבי) .כשאתה קורא את התרנום

היפה של אמךהסננון העברי הזה ,והספר

הדוסי פתוח לעינץ ,מתפלא אתה על

יסי־המלאכה ועל הכח הרב לכבוש את

״לשונו• של טולםטוי .אבל בכל זאת אין

רשישות םשריתיות.

בו בזמן שבאוהל ספרותנו נראו בדורנד

משוייים נדולים מרובי־כשרון ועשירי־

רוח ,שהאפילו על המשוררים של חדור

הקודם ,אין לנו עתה אפילו מספר אחד,

שנוכל לאמר עליו :י״זה ינחמנוז•

והפלא בדול יותד ,לאחר שאנו־

יודעים ,כי בץ מספרי דורנו יש בעלי־

כשרון בסדה מרובה ,מהם אםני־ציור

ומהם דקי־רנש-,במדה שלא היהה מצויה

בסופרי הדור הקורם .ולא עוד אלא

שהלשון העברית בימינו מוכשרת וםסונלת

לברוא בה יצירה שלמה יותר מן הלשון

שכתבו בה סופרי הדור הקודם.

והרי נם חיי היהודים בדורנו עם

הליםותיהפ ותםורותיהם נותנים חומר במדה

מרובה ליצירות נדולות .כמה וכמה מאורעות

עוברים לעיני סופרינו ברחוב היהודים ,זה

שהולך ולובש צורה חדשה ,ולא שמשו

הומר לשום יצירה חשובה.

אצל משוררי דורנו אפשר לראות.

את פני הדור ,את יםורי־הנפש של

היהודי שהכיר בלקוי־חייו ,את הנענועימ

החזקים אל העבד ואת השאיפות העצומות
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אל העתיד ,את החיים בין תקוה ויאוש׳

של דור המעבר — מה שאין כן אצל

מספרי דרנו :הם לא קבעו ביצירותיהםי

צורות־החיים של דורם.

הפתנמים אוםרים :״השידה הי*

הד החיים• ,ו״הספרות היא ראי החיים•.

את ההד אפשר לשמוע מרחוק ,אך

בראי יכולים לראות בבואה של דבר,

שעומד כננר ו בקרוב־מקום .ואולי בחלוק

זה שבין ההד והראי יש לבאר את

דלדולה של הביליטריםטיקה שלנו.

המשורר הוא בעל אוזן דקה״

שקולטת את הקולות העולים אל׳ו מרחוק,

והמספר הוא בעל עץ חדה ,שרואה את

הדברים העומדים סביבו .המשורר יכול

לשאוב ממקור נשמתו הוא ,והמסםר

היותר מסוכן ללשון העברית .אך הרי אין

לכחד ,שכמה מאות שנים חי ו שתי

הלשונות זו בצד זו ברחוב היהודים.

הז׳רנון קלט לתוכו לא רק המון מלים

עבריות ,ניבים עבריים ,אלא נם אופני־

בטו* עבריים .והז׳רנון ,הלשון המדוברת

בפי יהודים (לו נם בנלות> ,ודאי שהוא

מסונל יותר להטמע בעב-ית משאר

לשונות נכריות .ולסיכי יש כתרנומים אלו

מזרנון לעברית ברכה מרובה לתחית

לשוננו ,שאנו שואפים לעשותה מדוברת.

.II

דיורים הע?רים.״־׳ ־1

ממני מה אנו מוצאים בספרותנו

החדשה של זמננו רק רשימות פורחות,

תמונות קטנות ,ציורים בודדים ,ואין לנו

אפילו יצירה חשובה אחת ,שתהא משמשת

אספקלריא לחיי היהודים לדורנו?

הקטנורים של ספרותנו רואים בזה

טיסן מובהק לדלדול הכשרון של מספרי

דורנו ,ומתוך ננותם הם באים לשבח ולפאר

את סופרי הדור העבר ,שראוים ,להיות

למופת•.

והםנינורים באים ומלמדים זכות על

מספרינו ומוצאים כמה וכמה מניעות

ומכשולים מן ההוץ ,שאינם נותנים ליצירה

גדולה לצאת לאויר עולמנו.

הצד השוה שבהם ,שהכל מודים

כדלדולה של הביליטריסטיקה העברית,

אלא שהללו תולים את הדבר בירידת

פ .בז״אליעזי.

הניעו לידי הסתכלות בנשמת האופה

ולידי היקף רחב של העולם היהודי.

יתרון להם למספרים בלשונות

הלועזיות םחיי היהודים ,שלפניהם עומדת

הפרובלימה של קיום העם היהודי ומלחמתו

הנדולה בעד קיומו .אין הסופרים האלה

בקיאים בחיי היהודים ,אין הם מכירים

במנהניו ונמופיו ,אין הם יודעים את

שיחו־ושינו ,ולפיכך תאו־יהם על־פי־רוב

נםים מאד .ופעמים שהסופרים האלה

נכשלים בזיופים אמנוהיים שלא־בבונה.

וככל־זאת הפסדם זה בפרטי ספורט

יוצא בשכר החשיבות של תוכךיצירתס

בכללו .אם סופר כשמעון י ו ש-

קו וים ש ,למשל ,שכחו האמנותי

קטן מאד וידיעתו את חיי היהודים היא

פחות ממעט ,עשה לו שם בתור סופר

יהודי ,אין זה אלא מפני שבהרבה מספוריו

׳הראשונים (קודם שנעשה לבעל־מלאכה

תיא0ומ0׳ כ.ןן4 :ז<1״ ,״^״?*10״

6-מ86י 1וכר ,תאר השופר הזה את עולש

היהודים ההולך ופועזט־צורה ולובש־צורה״

ואולם המספרים העברים ,נם אלה שלא
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נצטמצמו כרשית-היחיד שלהם ,רואים

את העולם היהודי כקבוע־ועומד ומתארים

אותו או באופן אתנונרסי או על ירך

הרומנטיות.

אין בונתי בכל מה שאמרתי להוכיח,

כי ה י פ י ם שעברו בספרותנו היו טובים

מאלה; נהערתי זו על לקדה של

הביליטריסטיקה העברית בדורנו היה ברצוני

לרמז על מקור הלקוי הוה ,שהוא הוא

 Iהמעכב בעד המספרים העברים להשתשש

! בכשרונם לשם יצירה ראויה לשםה.

מ .בךאליעזר.

©

י דרכו לדלות ממעין החיים מחוץ לו.

המשורר *פשר לו להיות בודד ,אימי־

המדבר ,אך המספר מחויב להמצא בחברת

בני־האדם ,בשוק ההיימ.

כמובן ,אין לקבוע תחומין למשוררים

ולמספרים .פעמים שהם נכנםים זה לרשותו

של זה ,אך הכתוב מדבר במהותה השכיחה

של השירה הלירית ושל הספרית הצץרית.

המשוררים העברים בדורנו מקבלים

השפעה מרוח האומה ,ששורה עליהם׳

שאוצרות העבר ,שננלו להם ,מעולמות

העליונים ,שנפתחו לפניהם .ולפיכך עלה

בידם לתת לנו יצירות ,שטבוע עליהן

חותם־אלהים .ואולם המספרים העברים,

שצריכים היו לשאוב מבאר החיים של

עמם ,כיון שהתרחקו מן המקור הזה

גפתלקה מהם שכינתם.

המספרים העברים בדורנו עומדים

סהוץ להחיים של העם׳ אף כי מקרב

העם יצאו ובקרב העם הם יושבים .את

חיי העם הם יודעיפ רק על־פי רשמי־

ילדותם ,שנשמרו בזכרונם .יש להם עץ

לראות ואוזן לשמוע ולב להבין את היי

העם היהודי יותר מן המספרים מחיי

היהודים בלשונות לועזיות ,ובכל־זאת לא

עלה בידם לברוא יצירה של ממש .הם

הצטמצמו בהונצר ומתארים הס-לפעמים

בכשרון שאינו־מצוי-חיי בני־אדם שעומדים

נם מהוץ לחיים .נם אלה מן ה״צץרים•

וה״רשיסות־ וה״ספורים* ,הלקוהים ״מן

החיים• ,עושים רושם של אטיודים וםקיצות,

שצריכים לשמש חוםר להאמן לברוא

המונה שלמה .ועדיין אנו מחכים לה...

ישישות נמרותיוח.

הילדים מלו נוזלים מסנ ו את אמיתו ה^פזזי

והנר אירע כי בן אחד שלי חלה .והדבר

הזה כאלו אינו מינן כלל לבעל זה

הרודף אחר אשתו ,העיקר שהיא עצמה

״נמנעת הפעם מלחבק אותו•.

אנשים משונים שכאלה רואה

המסמר.

וכך עומר הבעל הצעיר על יד

עריםת בנו הנוםס ומתשלםף על מחלתו,

על קהות הרנשת האב שבו ,על שעות

הדמדומים הלקוחות ממנו בחוקה ,על

אשתו המובעת בינון ואינה שמה לב

אליו וכוי וכר.

וכך חהרים הדברים דת אחרי דף,

ישוב חקירות של מה־בבך ,ושוב דברי

רנשנות על .דמסה ונענועים• ,על ״ינונים

ופרפורים״ ,על .נכאים ודמדומים•  -ואץ

לדבר סוף.

בכלל ,מבע משונה לנבוריו של

וינברנ .מכיון שאיזו מחשבה אי הרנשה

תוקפת אותם  -שוב אינה פוםקת מהם,

והם מהרהרים והוסכים בה בבואם

ובצאתם ,בשבתם ובקומם ,בבקר ובערב.
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ואין זה משום שרעיון או רנש זהמםעם

בלבם ומרעיד את נפשם ,אלא מץ דברנות

לשמה היא ,הכל נעשה ברצון המחבר,

נוזר הוא על נבורץ כך וכך-והם ״עושים•,

כלומר ,מדברים ,מהרהרים ,מחטטים.

כך הוא נוזר על הבן בספור

״מתוך אהבה• שינקר ןןהמט ברעיון .על

אהבת אמו לבעלה מדוש; בך מחטט

הבעל בספור ״על יד העריםה״ ברנשותיו

עצמו ,באהבתו לאשתו וקרירות רוחו ביחס

לבנו הנוםס .ורעיון אחד שליט ש במחו

של האב אכול־הספק (בספור .חשדי>,

המתבונן אל הליכות בתו ומפקפק בצניעותה,

אב זה חוזר על רנש החשד שכ ו במה

וכמה פעמים ,לו לעצמו ,לאשתו ,לבתו,

וכל אשר יפנה ,עד כדי הקאה ,ונראה

מן הבלמדיסטיקה הצעירה.

־  * Iדי *  :י :־י| ־••:י

צ .ז .וזיינבדנ .ספורים וציורים.

פ*״ ראשין .הוצאת .אחיסמר׳ ,ורשה-

ברלין ,תרעיד.

איש אחד עזב את אשתו ובנז

מדד למרחקים .שלח לה משם נט־פטזרין.

לאחר ארבע־עשרה שנה חזר האיש לעיר־

מושבו .קבל הבן מלגימה מאמו שישוב

הביתה לראות את אביו .שב הבן לביתו

ואמו מקבלת את פניו בבית התחנה .רואה

הבן שאמו מקושטת ומהודרת בבנדיה,

והוא מתלונן בלבו עליה .השד נכנם בלבו,

כי בשביל אביו התקשטה .ואותו רעיון

מנקר כל העת במחו של הבן .ולבסוף

כשהוא רואה את אמו יוצאת מביתה,

הוא הולך בעקבותיה ,ומדי ירניש כי

רשים פעמיה אל מי שהיה בעלה־ הוא

הולך אהתה ומדבר על לבה שתמנע את

עצמה מזה ,הוא מצוה שתשוב-ולשוא;

האומללה הזאת אוהבת את בעלה! והבן

עוין את אמו האומללה...

זהו כל הספור הראשון .ומסופרים

הדברים במין בהילות של אדם שנטרפו

ספינותיו .ובן זה ,שבספור ,אדם משונה

הוא ונרוי־עצבים ,בכל רנע .שרטת בלבו״,

.זרם דם פורץ אל מוהוי ,״לחיץ בלבו•

ופתאום ״חמלה עולה בלבו• ושוב ״עוקץ

הד נוקב חזהו״ .ומה רעש? רע עליו

המעשה ,שאמו ״אוהבת עדיין את אביו

 ,1נרינבלאם.

שניהם םג ,כל אותה מננינת־הפלאימ

של אהבה כת שש עשרה שנה פוםקות-

מלים אהדות של סה־בכך ושירת תהיי*

הנעלה ,תלום־העלוםים ויפים-הכל נהסך

״לצליל־פעמוך ,לשריקת־צעדים של אדם

״הםסהק ומשרך את דרכו בעצלתים׳^.

ואותה נימת־העצב של אהבה כתבת.

רועדת נש בספור האהרון שבספר ״ראיתיה׳.

אבדהמ׳לי ורחל׳ה נתארםו זה לזה

מתוך אהבה זבה וטהורה והנה הושר

ו

״התנאים• ופרה האהבה הולך ונובל ,נר־

הנשמות הרכות הולך ונדעך...

ולאחר ימים רבים שוב נםנשו שניהמ;.

והד־נכאים של אהבה נושנה הוזר וניעור

בלב ,והנפש תכלה לפלא-״להחיות את־

העבר* .רנע אחד ומחיצת השנים נעלמת,

כל החיים עד לתה נראים למין טעות,

האושר שנחרהק נראה להם שוב קרוב.

לנפשם.

אבל ״דחליה נהפכה לנל של

עצמות ,,והמות אורב לה...

״ועכשו הכל עבר ,אץ כלום ,אץ
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כלום•...

כך נועת שירת האהבה הכוזבת.

שני הספורים האחרונים האלה

הס באמת פרי רשמים היים ,איזו אינ-

טימיות רכה של נפש מתודית כינונה

מרפרפת עליהם ,והדברים נונעים עד

הלב .ואלו לא בא קבץ הספורים אלא

בשבילם  -דינו.

עי .עננון.ו ה י ה ה ע נ! ב לפיגור.

סמוי־ עפמי .הוצאת י .ח .ברנד .ירושלים

חרעינ.

אחרי הספרות המעודנת והדקה מן

הדקה שמטפלת בדמדומי הרנשות ,בסערות

נפש ורעידותיה הסמויות מן העץ אני׳

מניעים לםפור העם.

במין נולם ,שמדבר על־ידי השבעה ...לא

טוב ממנו נם הבודד בספור .לינת צדק׳.

נם זה מדבר ומדבר עד כדי שעמום על

ש.דא בודד וזר לכל ,וכר וכר.

כל אלה הספורים המקוטעים-מה

שיש בהם מן ה״מציאותי-ערכו שוה פרוטה

ומה שיש בהם מן ה״דכק׳ ־ קליפת השום.

אין בהם אף ריח של שירה ואבק פיוט,

אלא תחלתם וםופס דברי רנשנות מרנות

ונקרנות מטלת שעמום.

שונים מארבעת הציורים הראשונים -

•השנים האחרונים .כאן אנו עומדים ומתיחדים

•עם לב רנש וחס ,לב רועד ומפרכם.

והדברים שם אף הם נונים ורכים ,יועושים

ירושם של תהנת־עצב.

הדברים סובבים על אהבה שלא

באה ,הנה שהרית החיים בעצם זהרה,

הלב טהור ותם ,האהבה עולה ופורחת

בלב .שני יצורים רכים קושרים נפשותיהם

זו בזו  -ומי יעמוד לשטן על דרכם ו

ואולם איזה מלאך־רע אורב להם-,ועננה

,םקדרת את שמי חייהם הוכים .אהבה

,נדולה בלתי־ הגוי ה יוקדת בלב-והם

נפרדים זה מזה בתנרת יד החיים האכזריה.

השנים • הולמות .הוא נשא אשה והוליד

בנים-והיא עומדת להשתדך ...כל אותן

השנים הארוכות נשא.הוא ,,יצחקיל(בספור

.הביעו*) את .סוד אהבתו* ולאחר שלש

עשרה שנה הניע לנלות את סודו ,ואותו

התלים שלוה אותו כל ימי חייו שוב

פרה בלבו ושוב הוא שומע ״את פעמיה

רשםות סזווחיות.

רעב בחשאי ואינס נכנעים; איזה כח

נעלם וכביר יעודדם ובכל ענים הם בעלי

הצדקה היותר נדולים בעיר .ולבסוף ,כאשד

כשל כח הסבל  -באה מהפכה בלבם

והיהודי םנשה־חיים הלך בעצת אשתו

למסום ניר ובידו כתב המלצה של הרב

לאםוף נדבות .לםני יציאתו לדרך הוא

משאיר לה ארנ ואומר לה בזה הלשון:

״זאת עשי ,קריינדלי ,כי תוציאי מן הארנ

הזה חוט אחד מדי יום ביומו ומי יתן

והיה כי עם כל חוט שאת מושכת למטה.

יהא נמשך שנוע והסד מלמעלה ואף אני

מתקרב ונמשך עד מהרה אליך .ואם

ירצה השם ,והיה עוד טרם יכלו החוטים

בבד ואבוא אליך ופקדתיך.

יש להעיר דרך־אנב ,שפרט קטן

זה של משיכת החוטים מן הארנ־אף־על־

פי שנתיהד תחת עטו של המחבד-אינו

כלל ברוח הספור העממי היהודי ודיח

של אנדה נכריה נודף ממנו.

והנה באים רנעי הפרידה הנונים

של הבעל ואשתו :״וקריינדיל טשארני

עומדת ומסתכלת ודמעותיה תמח בסתר
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והאבק ימרקן והיא מתאמצת לשמוע אולי

יניע עוד לאוניה משק שעטות הסוםים.

אך אין קול ואין קשב• .ול״כששקעה

חמה עליו ההזיר פניו לעירו !קריינדיל

טשארני נתעלמה בצל החנויות ,וערםל

כהה וחום של אלול פרש כנפיו על פני

העיר רכם את השדות החשופים ,והמצבות

הלבנות הבהיקו מתוך שדה הקברות•.

כמה קצרות ופשוטות המלים,

והמספר מסר לנו באן תמונה שלמה של

שתי הנפשות העלובות עפ כל הינו

ן

השפוך עליהם .ורק כדי לקלקל את

הרושם של השורות הלבביות והפיוטיות

בא אתר־כך הפזמון :״רכונו־של־עולם! ודאי

אתה צדק ומשפטך צדק -אך כאשר עוללת

פח כה יהיה מזלם של כל שונא• ישראל״.

ספור העם-סעיף חדש זה בספרותנו,

דם העםים החיוני הוורם בו ,עם הפשטות

זהתום הנםוכים עליו־ סמן הפראה ותנבורת

יצירה היא לםפרותנו.

לפי שעה מעטים עדיין אצלנו

םסורי העם .אחדים של פרץ ,של בדדי־

זנבסקי-וו!סל .עתה בא נם המספר הצעיר

ש .עננון .כשרונו של עננון תועה עדיץ,

הוא נע ונד על חומר מודרני (״לילות•

ועוד) שמתנלים בו ניצוצות של פיוט.

נכנם לתוך נבולות ארץ־ישראל ודולה

משם רשמי־חיים; ואולם לירי נלוי כח

יצירה ממש יניע ,כמדומה לי ,בםסורי

העם שלו.

הספור ששמו רשום למעלה רב

הוא בכמותו מן הספורים הקודמים של

מספר זה ,אבל הסר הוא תום האנדה ,השקט

והפשטות שבאותם הספורים הקטנים.

והסננון היפה של עננץ אף הוא נשתנה

־כאן .בלבול־לשונות של כתבי־הקודש,

מדרשים ואנדות ,סליחות ופזמונים ושאר

מיני ספרי יראים-הכל בא כאן בערבוביה,

כלא שום מזינה הרמונית .ולפיכך נראים

לפעמים הדברים כ״מעשה להטים• של

יבעל לשון ,כטץ ״סטיליזציה•״ שאין בה

טן הסננון החנני הרך של סופר צעירי זה.

תיכף לכניםה ,בראש הפרק הראשון,

מזדקרת ובאה הקדמה למוחה מתוך ספר

דאים ״כינה לעתים• ואחרי ההקדמה -מץ

ו .גיי:נלא.6

באהבה .סנשה־זזיים םזרש סן הישוב,

קץ בחיים ונעשה מודה מן הכריזת.

מתבודד הוא בבתי־הקברות וטר0ד את

יצועו בץ שביי מצבות אבן.

הדפים האלה של הספר הרי ה8

סנלת־ינון של נשמה נטקה בעונה

ומלאים שירת צער ונכאים.

כמה מעוררים את הלב תדברי■

שםנשה־חיים ,היושב כדד דומם באחת

הפנות בבית־הקברות ,הונה בלכוV0,. :

המיתה ממשמש ובא וקרייני טשארני

ננאלת ואני כאשר אבדתי אבדתי .נטולי

ישוב בראשי ,נשכח מאל ואנשים יכסו

אותי כמשאון ומאנוש יפקד זכרי׳.

וכך יבלה מנשה־חיימ את אחרית

יםיו המדים בחברת שומר ביה־הקכרות,

יהלך סבים צסוד־שפתים ואתת סור

נורא ואיום.

אף־על־פי שמקומות רבים כספור

זה נכרים בהם רשמי־מלאכה והתנדרות

לשונית ,אבל בכללו כתוב הוא סתוך

הסתכלות ריאלית־פיוטית ובץ הספורים

של מספרינו הצעירים ,שרוכם ככלם

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

לשון אחת להם ו״מאנירה• אחת ,חדי

ספורים ממין אלו של עננון עם הנעימה

המיוחדה והרכה שלהם חזיוךיצירה

מרנץ לב.

יצחק יצנלםון.אנו חיים וממים.

דרמה ליריות ה ,צאת .אחי&נוד ,,ורשת-

ברלין תרעיד.

היה זמן-והוא לא עבר עדין-

שסופרינו הצעירים נה ו ביותר אחרי

ה״מודרניות• .הנל של ה״חדשי-סנע נם

בספרותנו וישטסנה .בין לילה צצו אצלנו

,מיסטיקים• ו״סימבוליםטים /השרים על

״תעלומות ההויוד ,על ״ממינות הנצח/

על .נענועי נשמה• ,על ״שושנים שחורות•.

ועל ״ארצות רחוקות•  -על כל פה

בפרקים הבאים אחיכ מצוירים

נדודיו ונלנוליו של מנשה־היים בערים

שונות ,כיצד נתהפך יהודי זה ,אניךהדעת

וחס על כבור ו כחוש השערה ,לקבצן

פשוט ,לבדיה עלובה ומדוכאה .הירידה

של מנשהרחיים ,מלחמת היצר שבו

ושקיעת נשמתו היפה ,שטבעה בביצה

העניות הבזויה  -מצוירת בצבעים חיים

וריאליים .רושם עז תשאיר התמונה

המבהילה של נפילתו האהרונה ,כשסנשה־

חיים כבר נלכד כלו ברשת היצר ,ותאות

האכילה והשתיה תקפה עליו .כל העלבונות

שנצבר ו בנפשו במשך יסים רבים ,כל

המועקה והלחץ שבלבו התפרצו עתה

החוצה ויהודי שםל־רוח זה נעשה לפתע־

פתאום פורק־עול ,שטוף בשכרות ,עליצות

של הפקרות מלפפת אותו והוא חוטף

ואוכל ,חוטף ושותה עד לשכרון ,זולל

וםובא מתוך מץ תאוה משונה ופראית

עד טממום־החושים וטשטוש ההכרה...

כל אותה התמונה של ה״אכילה

ושתיה• מצוירת באמטת נפלאה וחיה

לעינים בכל שרטוטיה.

ומשקרה למנשה־חיים הא6ון

הראשון וכל יניעו אבד לו בשביל מלוי־

חאותו פעם אחת  -שוב צפוי הוא אלי

אשו ן כל ימיו .םחד איום וינון אין סוף

נושבים מכל הדברים המסופרים שם על

מצוקות נפשו של מנשח־היים .כשנתנלה

לו פתאום הסוד הנורא ,כי אשתו ,שלבו

כלה לה ככל ימי נדודיו ,יצאה ,בנלל

ר*׳מיו :ספרותיות.

.כתר של אבנים טובות ומרובות נונ׳מ״

לראש אהובתו ,על ״נשיקות כרה9 /׳

״חלומות נוראים• ועוד ובו׳״.

וכל הדברים הנאמרים שם על כוגע

שהרוח נשאהו ועל כםא לשבת **V

ועל אלונטית לננב בה  -הכל מעולף

צעיף של מסתורין...

ובפרק השני שוב אותן הנפשות

עצמן שבפרק הראשון אלא שנזדפוו

המש שנים .ואותם הדברים של מה־בנך

במהלך ההיים של נבורי הדרמה ,לא

נשתנה שום דבר .ובכלל אין אתה רואה

שם שום חיים ושום פעולות חיים מלבד

מלים ,מלים .שורץ הרוק המזדקן ,כםו

לפני חמש שנים ,הונה מתוך שעמום

באהבתו אל נולדה ונולדה אוהבת

כמקודם את דוד ודוד מתנה אהבים עם

נערה בת שבע־עשרה פיה .מובן הד8י

שנולדה מתרנזת ,מרעימה אותו ,מושכת

אותו אחריה ,מדברת לו על אהבתה

הנדולה אליו ושורץ עם צרור השושנים

שהכין כשביל נולדה נשאר יחיד .ישוב

סימבוליקה;...
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עד כאן שירת החיים והשעמום...

מבאן ואילך בפרק השלישי-שיית המית.

המשורר דוד שםני ו היו ״רכים

וחולמים״ ,רנשותיו זכים ועדינים הוא כ8ר

עיף החיים .מרבה הוא לדבר על המות.

על .ההמתנה מתוך אימהי ועל ״האיד

העולה במוחו של אדם• המרניש ״משהו

מן המות• .אבל כל הדברים האלה אי;ס

מטילים עלינו שו* אימה .לשוא אתה

מתאמץ לעמוד על מקור הטדניות

שבנשמתו של דוד .אמנם הוא םח

לנולדה על ״ארצות רחוקות״ ,על הדרך

הקשה והאכלה המובילה אליהן* ,ל

הבדידות של ההולכים בה .וכששואלת

אותו נולדה. :מדוע פכה קר שםי• הוא

מונה בקול סודי :״קר שם ,נולדה ,ץד

שתרצו ,ובלבד שהדברים יהיו מעולפים

צעיף של מסתורין.

וכך הוצפה לפני שנים אהדות

ספרותנו יצירות .סימבוליות• ו מיםטיות״,

במחילה ,שבעיקר הדבר אין בהן לא

מסמלי החיים ולא ממסתרי הנשמה,

הכל עשוי שש ב״מתכונת• ,לפי הנוםח

המקובל.

מסונ זה היא נם הדרמה הלירית

בת שלש תמונות ״אנו חיים ומתים־ של

יצחק קצנלכון .המחבר קרא לשלש

תמונות ,מאיזה טעם .בשם ״דרמה לירית״,

אף־על־סי שאין שם כלום מן הליריקה.

מתובלות הן הרבה בבנטימנמליות ובמיני

״דבורים• ,שלפי כונת המחבר הס צריכים

להיות סודיים ועמוקי כונה ,אבל הקורא

לא ימצא בהם כלום.

בפרק הראשון אנו רואים את

הבחור שורץ יושב בשעה השניה בלילה

בחדרה של נולדה .שורץ זה ,כפי הנראה,

אוהב את נולדה והיא אוהבת את אחיו

הצעיר דוד .שורץ יושב שעות ארוכות

בחברת נולדה ושותק מתוך שעמום.

ולפרקים הוא מתרנז ומדבר דבר •ם

מקוטעים ,סימבוליים :״רוחות מנשבות

בחוץ ,רוחות קרות• .עומד ומביט לתוך

החלון ושואל בטון סודי, :כל זה מהו*?

ונולדה עונה לו :״הפתו ,שורץ•״ .והוא

אמר נבעת .הסתו״ ...ולאחר צאתו מן

הכית הוא שב שנית ושואל פתאום את

 .1ניינכ^א*.

לך כחלון .לא שמש צעיר של שהרית

עם הארנמן הרך שעל שםתיו אלא

שמש צהרים ,שמש נכון ויוקד• .ואז

״נעורה בלבו של אדם האהבה הבונרת

אל החיים•.

שורץ העלוב חי עם ״שמש

הצהרים•״ או ,כפי שדוד קורא לזה,

,השעמום המטפטף יחד עם עליצות

החיים• .נולדה מזדקנת והונה באהבתה,

סוקסת וכוחלת ושמה את כל מעיניה

ב״שירת האביב• של דוד .ורק דוד נידון

בנזרת המחבר למיתה...

כפי האמור ,נקרא הספר שעליו

ידובר כאן ״דרמה לירית׳ .וראה זה פלא,

כי דוקא הליריקה שבספר יצאה םנומה

ושבלונית עד מאד .וכמקום שעלו ביד

המחבר לתפום איזו קוים חיוניים

לדלות איזה רושם חי של המציאות.

הרי נוםף לו און והוא ״עומד על רנליו*.

הדרמה הלירית יםודה בעמק

ההרנשות ,בהסתכלות הודרת לתוך .נבכי

הנפש ותהוםה  -וזה אינו לפי כהו של

קצנלםון ,שובכ־העט הנחמד ,קל־הראש
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ועליז־הרוח.

נ .גרינבלאט.

כל כך ...ושוב היא אומרת, :והעבים

סמהרים כל כך ,מדוע ככה ממהרים

העביפ?׳ והוא עונה שלא מענין :״על

הר נכוה עליתי ועל ההר הזה שלחתי

לך את מכתבי האחרון.,

כך יתבל משורר זה את דבריו

בסואוזיה בת־פרוטה .אבל הלך־רוחו,

סערכי לבו וחייו כלם כםפר החתום לפנינו.

בצבעים יותר חיים מצייד המחבר

את נולדה .אהבתה העזה והמוזרה אל

דוד שנמשכה הרבה שנים רצוסות עושה

אותה דמות טרנית ,משרה עליה יוםי

וקסם נונה .זוהי אהת הנשים שחלום־

אהבה אחד ילוה את כל חייהן כצל,

תמיד הן מסתובבות במענל קסמים עד

ששערותיהן מתחילות נושרות ועלומיהן

כומשים ,אבל אהבתן חיה בלב ,אהבה

טרנית ונונה.

קצת קוים ריאליים יש נם בתמונתו

של שורץ ,זה הבחור המזדקן שערינתו

לאהבה עושה רושם עלוב קצת .אבל

אותם השורצים מוצאים דוקא סוף־סוף

את דרכם :״כבקר לא עבות אחד ואתה

נןור מתוך שנה עטוקה והשמש צוחק
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ספרים חדשים.

 5׳יי :־ ▼

( #רשיםות לגוי״שעה),

.I

?תכי שלום־עליכם.

(ברן ראשון :אדם ו ב ה ם ח .ניר שני :יפים ■ובים .תרנוס י.

ב ר ק ו ב י ץ .הוצאת .סוריה ,,אודיסה).

בסנדלי ודונםתו ,אינם יכולים לעמוד.

האםנות משעבדת לצורותיה .האמנות

ממיתה .את פי החיים המלאים היא

הוסמת .את המתים היא מקימה

מקברותיהם ,אך את ההיים היא קוברת.

כדי לקבל את מתנת היופי ,אנו מותרים

על כמה^תטת אהרות .אנ ו מתרחקים

מן החיים ומותרים עליהם ,ורק אז הם

מקבלים בלבנו את תקונם .שלום־עליכם,

׳להסך ,מהרב אותנו אל החיים ,ושירתם

לא תפסק .מה שיםנם על־ידי שפעת

החיים ,יתוקן על־ידי שפעת החיים.

מנדלי אסף ביד זהירה של אמן,

ושלום־עליכם מפזר ביד רחבה של

משורר ...כל מה שיצא מתחת ידו של
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מנדלי שלם ומשוכלל כיצירת שיש

מחוטבה ,הותך על־ידי שלום־עליכם ונעשה

יצור חי ורונש ומפרפר .הוא הפך את

הארמון המכושף ,שנרדם בשירת מנדלי

שקוע בחלומות ,לממלכה רועשת ורבת

תנועה .כל פנה קפואה של ״עמק הבכא״,

הנשכחה מאלהים ואדם ,היתה כאן ל״יריד״,

לשוק החיים ההומה ,שבני האדם הולכים

ונםחפים זה מה חה אחר זה בנליו

שני ם פ ר י־ע ם .ספרים שלא יהיו

רק מוצנים לתפארת בארון הספרים עם

כריכות הזהב ,כי אם ספרים לשמוש

תדירי ולקריאה תדירית .הפרים אשר

תהיה בהם יד הנער והנערה אשר בבית

ימים רבים ,ספרים אשר מתוך דפיהם

.יהיו סתנלנלים ונופלים תמיד פסוקים

שלמים ובטויים שנורים אל פי הדובר

כטוב עליו לבו ,ואשר ברבות הימים

אולי ישובו וחיו כולם בפי העם ,אשר

ממנו באו .נם כיום כבר אינם ספרים

במובן המקובל .כמעט תמיד אנו

שומעים את הקול החי ,המדבר

מתוכם .האותיות מדובבות .לא שירה־

שבכתב כאן ,כי אם שירה שבעל־סה.

חזיון נפלא ומיוחד במינו לפנינו.

•לא על האמטת אנו מתפלאים כאן ,כי

אם על העדרה .משורר בךחורין

לםנינו ,אשר רוחות־ניל נםתרות נושאות

לו את ברכתן מכל עבר ,ואין אתה יודע

ואין אתה רוצה לדעת ,מנין לו כל

השפע הרב הזה .יחיד היה שלום־עליכם

אצלנו במובן זה״ ובמקום שהוא עומד,

׳ אפילו אםנים ,שהם נדולים מסנ ו כמעלה,
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כשהיא נדחף מתוך הניסו והוא עובד׳

לעינינו בהול ומבולבל ,סתרהק מדברים

שבהם עצם הייו ושואף לדברים ,שעצם

מהותם זר לו ולרוחו .לאן הוא הולך -

אין אנחנו יודעים .אך הוא נתק ממקומו

בכח־איתנים ,ואל מקומו עוד לא ישוב.

קךהחיים הישן והחביב כבר יהיה נעזב

לעולם .מנהם־מנדיל ,טוביה החולב ,מומיל

בן פייםי החזן  -כלם נשאים לסנינו

במחול החיים .כלם עזבו את בית־הקברות

היקר ,ועיניהם למרחקים .כולם נדחפים

בכח הזמן ,שאין מעצור לו.

הפקחים טוענים  :אין הוא עמקן.

אין הוא מביט אל תהום הנפש של

האדם .ומה בכך! אולי טוב לו ,שאץ

הוא עוםק בפסיכולוניה .כל הפסיכולונים

הם בעלי מרה־שחורה .הוא אינו עוםק

בפסיכולוניה ,ועל כן הוא יודע לצחק

עוד במלוא פיו .הוא הומוריסטן ,והומור-

פירושו לראות את ש ט ח החיים .יש ניל

לראות את החיים הרחבים ,השוטפים

ועוברים לפנינו ,נשנל אחד מוחק את

חברו ,בולע את חברו .רק זה אינו מעכיר
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את רוחנו ,שמתנלה ואובד .סכנה לשהות

על הדברים .אל נא תרבו להסתכל בהם.

.מהרו ועבורו! מהרו ועכורו!•-מצור לנו

ההומוריסטן .כל שהיה יתירה נוזלת את

חדות החיים .לו שהה ההומוריסטן מעט

יותר על הדברים המנוחכים ,שוב לא היו

אולי מנוחכים עוד...

ההומור מקיל מעלינו את כונד

החיים .ההומור הוא פילוםופיה עממית,

שנוטלת מן הדברים את מרירותם ,למען

נוכל לשאת את משאם הרב .ההומור

הוא השתתפות ,כח משחרר .רק למיי

שלבו מלא אהבת העולם ,ניתנה רשות

ללנלנ עליו .ההומוריםטן הוא הסופר

ההומאני ביותר ,ועל כן יש אשר

דוקא ה״לציפ׳ הנדולים הם האנשים

העכורים ,עד אשר לא נםפיק כמעט

לתפום את נוניהם הקבועים .היהודי של

שלום־עליבם הולך ומשתנה לננד עינינו

ממש ,פושט צורה ולובש צורה .הוא

עוזב את עצמו ושב אל עצמו ,אך מנוחה

וקפאון עוד לא ידע .לא קם עוד אצלנו

משורר ,אשר ידע לצייר את בל מראות

החאום הזה של חיינו ,כשלום־עליכם.

לננד עינינו עובר מהזה ההרם .עוד בנין

הדודות לפנינו ביםיו ועוזו ,והנה הנלים

הבאים זה אחר זה להפילו .אפילו

האידיליה של שלום־עליכם הסרה אותו

הקפאון שכתאור החיים החביבים וצורותיהם

הקבועות.

הוא אינו אוהב לעמוד על מקום

אחד .נבודיו עושים את מעשיהם בלא

הרף .עםקים טובים או רעים ,מעשים

של חכמה או של שטות-ורק לא להשוב

מחשבות הרבה .להמט בענינים של

פסיכולוניה  -אץ זה לא מטבע בריותיו

ולא מטבע המשורר בעצמו .הוא אינו

מסתובב םחור־םחור להטעשים .החיים

עצמם בולעים אותו במדר בזו .שאין לו

פנאי לעסוק בפסיכולוניה .וזה ו מטבע

של כל סופר עממי בעצם.

בתור אמן הוא מנשש בעור .אחר

במקומו היה נידון לא פעם בריםוק אברים.

ונם הוא אמנם נכשל לעתים קרובות;

ביחוד ברומנים הנרולים .הרומן הריהו

בטבעו יצירה בלתי־עממית .בו.דרושה נם

06ויס חדי&ים.

*V

כבר מחן .כל שורה וכל דף ביצירות

שלום־עליכם הם ריצםמים מצוינים ,רפואות

בדוקות ומנוםות מכל דבר־עצב ומרה־ ׳

שהורה .מי שהוקף אותו פחד החיים,

ימלט אל מקלטי ניל אלה ,ושב ורפא לו.

שני הכרכים החדשים האלה,

שהוםיף לנו ברקוביץ על שלשת הקודמים,

הם שני מקלטי אור הדשים בספרותנו

העברית הצעירה ,שםפרי הפרחה כל־כך

מועטים בה .זהו רכוש .בתרנ־ם העברי,

שהיה מצוץ נם בנםיונות ברקוביץ

הראשונים ,השכלול אינ ו פוםק .רוח

החרות והבטחון הרב של בעל המקור

כאילו נחה נם על המתרנם .הםננוף צרף

מכל חוםר זר וכבד ,מכל ״חמין נוקשה•.

כנין הלשון נעשה עוד יותר קל ומהיד וטבעי.

והדברים מאירים באמת כנתינתם ממקורם,

ברוכה תהי היד ,המכניםה לםפרותנו י

את האוצר היקר הזהו

הםנטימנטליים ביותר .אותו האיש ,האורב

לנו תמיד וכל שטות שלנו ותנועה מנוחכת

הם טרף לשניו החדות  -הוא הוא הנד
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לנו ביותר .הוא ,שרואה את כל הנחוך

שבדברים; מתפעל בכל־זאת מהזיונות העצב

שנהיים ושופך ים של רחמים על יצוריו

העלובים .האין זה משום שדוקא מי

שרואה את אפסות הדברים ,מתמלא רחמים

ואינו מוכיח! האין זה משום שהצחוק

כשהוא לעצמו ממרק את כל חטא ואת

כל רע? מכיון שצחקנו ,כבר סלחנו .רק

מי שנוטר איבה ,אינו צוחק .הזהרו מן

האנשים ,שאינם יודעים לצחוק במייא

פיהם;

משלום־עליכם לא היינו נזהרים.

את כל מעוקל ואת כל מעות בנ ו היינו

מנלים לפניו בהפץ־לב .על שטותנו אנו

היינו צוחקים ועל עקמומיתנו אנו-ושוב

לא היו עוד מטילות אימה ,כאילו נתרפאנו

ספרות לילדים.

(מזאת .ס*ויי ,אודיסא).

בשנים האחרונות ,אנו מוכרחים ,לצערנו,

למרוח חפצנו לקדם בברכה את כל מה

שהאיר מעט את הלב בימי האפלה,

לעבור כאן ,מחוםר מקום חמן ,בשתיקה.

אין זאת הוצאה אמנותית  -את זה

אני אנום להקדים ולהודיע .השאלד

החשובה והקיצה על דבר שירה לילדים,

שמתחבטים בה כל־כך בשנים האחרונות,

ולא רק אצלנו-לא תמצא כאן פתרונים.

הפרובלימה כאן ,יותר משהיא אמנותית,

היא ה נ ו כ י ת ,יותר נבון  -ש מ ו ש י ת..

אין שואלים כאן ,כיצד למצוא את הדרך

ללב התינוקות באמצעיישירה מתאימים״

ההוצאה הצנועה הזאת ,שנוםדה

על־ידי מורים עבריים בשעת חירום ,כבר

נתנה לנו ,למרות כל המעצורים הרבים,

שפונשת על דרכה עכשיו הוצאת ספר

עברי -בעשרים ספרים קטנים ,מנוקדים

ומצוירים .עשרת הספרים הראשונים יצאו

במשך חדשים אהדים במהדורה שניה,

ודורשי הספרים האלה הולכים ומתרבים

מיום ליום .אין זאת כי מלאה ההוצאה

הקטנה תפקיד חשוב בספרותנו החנוכית,

וכדאי להקדיש לה ביחוד דברים אחדים,

אף כי על כמה ספרים חשובים לאין

ערוך ממנה מצדם הספרותי ,שיצאו
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יש הרנה להעיר על החנאה זו.

הפננון ,אפילו לנאותה הססנרת הצרה,

שהצינו את עצמם כותבי הספרים .לא

תמיד סניח את דעתנו .אל נא נשכח אח

ערך היופי של הסננון בספרות לילדים״..

ססוד־הסעשה אמנם העיקר בה ,אך ש ל א

מדעתה נפש הילד סוםנת נם את

המוםיקה של הלשון ,ודוקא של וו ,שיש

לה איזה זהר של חנ ,שהיא קצת משונה

מלשוךהחול ,השנורה וידועה לילד .טעות

נלולה היא לחשוב ,שאיזו מליצה• קלה

או צורה־של־בטוי בלתי מצויה עשויות

כאן לקלקל .אם פפור־המעשה מלא חיים

ופעולה ותנועה ,אין הילד סרניש כלל

בקשין של מליצות אלו .התוכן׳ הכללי

מאיר אותן ,מבאר אותן ,והילד שסח

עליהן כ ממוח הטייל על כל ציץ יקי׳

ועל כל נבעול־דשא מיוחד ׳־במינו ,שלא

צפה להם .יןמפ של פרחי^סננון ,שעל*

באפנו בילדותי; א״גנ .פ :עוד לעולם.

ועל כן עלינו להיותי זהידים־־ בנידון זה ,

ביותר .נחוץ איזו* *ום >,איזה ריח ,איזה
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צבע לםננון ,כדי לקנות את נפש הילד.

אל נא תאמרו להשינ את כל זה רפ

בספור־המעשה בלבד!

סננון החוברות שבסריה שניה כבר

עולה •הרנה על זה שבעשר ־החוברות

הראשונות ,וזה סימן ,שנעלי־ההוצאה

בעצמם כבר עמדו על הפנם הזה .ואולם נם

כחסרונותיה ראויה הוצאה זו לשימת־לב

מיוחדה ,בתור נםיון חדש לקרב את

ילדינו אל הספ־ העברי .אש זה יעלת

בידם ,נם שניאותיהם נקבל באהבה.

בכל אופן חזיון נעים הוא לראות,

שכניפיה קטנה של מוריגז עברים נגשה

כימים כל כך רעים וםרים לעבודה חשובה

ויקרה זו ,ובשעה ששדה ספרותנו׳ היה

שומם ועזוב מעובדיו טפחה במ&יירות לב י

ונפש את הנצנים הצנועים גיזחביבים האלה.

כי אם  -כיצד לפתוח י את דלתות הספר

העברי הנעולות לילדינו בכל אמצעי

ש ה ו א ...כל האמצעים כשרים כאן לנכי

בעלי־ההוצאה .המורים העברים,׳ היודעים

היטב ,כי את כל עמלם ישא רוח ,אם

לא תבוא העבודה העצמית היקרה של

קריאת ספי׳ים לעזרתם ,ננשו לפתרון

השאלה החמורה חזאת בהחלטה של

יאוש :יהיה מה שיהיה ,ואנחנו נפתח

לילד העברי פתח אל הספ־ העברי- ,

נפתח על כרחוו

אמנות יתירה אל נבהש אםוא כאן.

אל נבקש את זה ,שנמנעו בכונה

מתתו .בין הסנולות הרבות ,שמשתמשים

בהן כותבי הספרים הקטנים האלה ,כדי

לנרש את האימה של הילד מפני הספר

העברי ,סנולות השירה והאמנות תופסות

מקום מועט .יש אמנם חוברות אחדות,

שאיזה זהר של שירה להן ,אך רובן הן

רק חומר לקריאה .הבטחון האחד ,שהן

נותנות לנו ,הוא רק זה ,שהילד יקרא את

בל חוברת עד הומה ...אך אל נא יהיה

נם תבמחון הזה קל בעיניכם! •

כשאני לעצמי .מאמין אנכי ,כי

יש עוד אמצעים אחרים ,טובים ונאמנים

מאלה ,שמשתמשים בהם רוב המשתתפים

בהוצאה זו .האמצעים האמתיים יכולים

וצריכים להיות פוף־םוף רק אמצע?} של

אמנות .יצירה אמנותית אין כלל פירושה-

