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(ה---שה-־תל)

שַַָׁבְתִּי אֵלַיִךְ גוֵֹעַ.. בָּאתִי מִשּׁוּט בָּעֳרָבָה.

הַרְבֵּה חִכִּית לִי לַחִנָּם, אָז עֵת עוֹד לַעַג מָלֵאתִי,

אָז, עֵת שְׂבַע-גָּאוֹן, שְׁטוּף אוֹנִים, חָפְּשִׁי כָּרוּח נִשֵׂאתִי,

בּוֹעֵר כַּלֶּהָבּה!

הָיָה אָז צָעִיר הַשַּׁחַר, מָכְתָּר עֲנָנִים סַפִּירִים;

שָׂחַק הַשָּׂדֶה כְֹּחָדָשׁ, עָדוּי בִּטְלָלִים יַהֲלוֹמִים;

הָיָה הַמֶּרְחָק אָז בָּהִיר, הָיוּ הַשְּׁחָקִים רוֹמֵמִים,

הָיוּ הַחַיִים מַזְהִירִים!

עָמַד הָאֹׂהֶל כּה שַׁאֲנָן, נִשְקָף מִבֵּין זְהַב-הַקָּמָה;

דְּמוּתֵךְ הַזַּכָּה בָּפֶּתַח דֻּמָּם הִלְבִּינָה בְלִי נוֹעַ.

-ַעֵזעְדִזַה בֶאְּכַמ יִּבִל — ,ְךֵטְּבַמ ןֵּגַח “..אָנ הָבּוש„

..הָמָשְּנַה הָתְּוִצ “!ָךְל ְךֶל„

קְַַמְתִּי וָאֶצְלַל בַּנְהָרָה רַעֲנָן וּמַזְהִיר כַּבּקֶר.

מוּעָף עַל כַּנְפֵּי מַנְגִּינָה, מְלֵאֲתִ לָהַט דִּמְיוֹנוֹת,

גַּלֵּי מֶרְחַבְיָה חָצִיתִי, שׁוֹאֵףְ לַקְּרָב וּלְנִצְחוֹנוֹת,

עוֹרֵג לִשְׁמָשוֹת אֵין חֵקר..



ה מ ע ו ר ר

עַתָּה עִם עֶרֶב מְעֻרְפָּל שַׁבְתִּי אֵלַיִךְ, לַשָפֶל..

דְמָמָה. הַשָּׁדֶה הָאִלֵּם כֻּלּוֹ הִתְכַּנֵּס בִּצְּלָלִים,

עוֹמֵד הָאׁהֶל כּה נוּגֶה.. דֻּמַּם מַבִּיטִים הַכְּתָלִים..

נִרְקָם צְחוֹק קָר בָעֲרָפֶל..

שְׁבתֵי אָלַיִךְ גּוֵֹעַ.. כָּלוּ בֶעָשָׁן מַאֲוַיּיַ..

נָא, הֲבִיאִינִי אֶל אָהֳלֵךְ, אֶשְׁכַּב עַל מַצַּע הַתֶבֶן.. 

נֵר אַל תַּדְלִיקִי בַחֹשֶךְ.. תְּנִי לִמְרַאֲשׁוֹתַי רַק אֶבֶן

קָרָה וּשְחוֹרָה כְְּחַיַּי..

שְׁבִי נַָא לִימִינִי וּשְקִי לִי, אוּלָם אַל תִּבְכִּי, תָרִידִי

לָׁמָה זֶה דַעַת לַצְּלָלִים, כִּי בַּקְּרָב חֻלָּל גְּאוֹנִי?

לָמָה זֶה יִשְמַע עֲרַפֶל, יִשְמַע אַף יָבִין אֲסוֹנִי, 

יִשְׂחַק עוֹד יוֹתֵר לְפִידִי..

אוֹ-הֵן לִי אַחַת-בְּכִי סִפְדִי.. לֹא, אַל הָאֹפֶל תָּעִירִי!

הִנֵּה הַדְּמָמָה יוֹרֶדֶת..הִנֵּה כְבָר אֶשְמַע אֶת גִּשְׁתָּהּ..

שְקִי לִי, חַבְּקִינִי וּשְקִי לִי... הִנֵּה כְבָר פְּרְשָה

אֶת רִשְתָּהּ...

כּוֹכָב מִסְתַּכַּל עֲרִירִי...

דוד שמעונוביץ.מאי. יקס.



מא. עד מ.

(ךשמה)

VIX

הרוח הזאת של דומיה עולמית, עצלנית, ילדותית, אשר שררה כלה

בכל תקפה ובכל ממשלתה בתפיסת סרדינוב, למרות ה„אורא“ אשר נשמע

בתוכה לפעמים מפי בעל־הכתנת, למרות החרופים והגדופים „עד הקומה

השלישית“, שלא סרו מעל כל פה, אותם החרופים והגדופים שאין דוגמתם 
אף בקרסקטין, למרות ההתרעמות של טאראקאן בפני אנשי־סודו על אשר
אין ממהרים להעתיקו לתפיסה אחרת ולמרות האנחות התדירות של האכר

הכפרי על אשר נטל עליו, רק עליו, יום יום להוציא את העביט של שופכין
ולכבד את החדר, -  כן, אותה הרוח של הרכנת־הראש תמידית ושל

דומיה קבועה, חזקה, טבעית ובלתי נפסקת לנצח, נשתנתה לאט ותלך

הלוך ורפה, הלוך ורפה בכל הדרך העולה מסרדינוב לפורעונושוק. וככל

אשר קרבנו לפורעונושוק, זו העירה העומדת בקרבתם של גבולות ליטא,
כן הלכו הפנים הלוך והתחלף, הלוך והתחדש, ורוח אחרת, רוח כבושה־
מתפרצת,רוח תגר ובקורת, רוח מחאה של „כך ל א צריך להיות“ היתה בעגלה.

אסירים בדרך הזה היו כל כך הרבה, עד שגם על פי חוקי־הטבע
המיוחדים של ה„איטאפא“ הרוסית אי אפשר היה להכניסם לאַתיק אחד,

והוכרחו המנהיגים, על אפס ועל חמתם, להוסיף בפורעונושוק עוד אַתיק

בשביל הנוסעים-הנשלחים, אַתיק עם רשתות של ברזל על חלונותיו

הקטנים, ובאופן הזה היתה לנו הרוחה )„רוחה“, כמוּבן, במובן היחס ועפ״י

דרך ההשאלה( ולרבים - גם האפשרות למצוא מקום לשבתם. ספק הוא,
אם היתה כאן ברירה מכוּונת ואם לאו, אבל כך נתגלגל ועלה הדבר,

שהאסירים היותר טפוסיים הושבו בעגלה ההיא, הישנה, והנוסעים־שלא־

לרצונם של עכשיו, בעגלתנו הנוספת, היו ברובם אחרים, לגמרי אחרים,
מאלו שגלו מארנובסק עד סרדינוב. שם היו רוסים. עיקריים, ענקיים,
חסונים, אמיצים, פראים, אדומים, מנולחים ומגודלי-זקן עם הבעה של
ט ר פ ו ת מתחת לשפמיהם ובין שפתיהם; כאן — בחורים צעירים מזרע
בני ישראל, נערים, חלשים, בלי חתימת זקן, עם עגילי־תכלת מתחת
לשחור עיניהם ועם פנים מתים, חורים, לבנונים ממעל לאודם מעיליהם. שם



היו המלים „אסיר פוליטי“ דבר הדורש פתרון ופירוש; בארנובסק גופא
לא היה החזיון המשונה הזה כלל וכלל, בסרדינוב היה אותו מוכה-השחפת

מטייל יחידי ובכל העת סוּפר בדרך־אגב רק בפי שונאי־הדיסציפלינה מפלך־
אופא מעשה באיש-צבא אחד שנאסר ובא אליו שר הדיוויזיה ואמר לו:

ןכ אל — —... “?םהיכרצל דבע תויהל ?םידישזל תרשל שובת אל דציכ„ 
פה. פה התאמר ל„פוליטי“ אף זה המבריח׳ר, ממוצע הקומה ובריא
הבשר, לא מפני שהבין „מה פירושו של דג זה“, אלא מפני שחביריו
המאזיריים, כלומר נערים חייטים מק״ק מאזיר, שהיו עמו ביחד בה „פרעדוואַ-

ריִלקע“ שבחאמאנאווֹ, עיר העומדת בין פורעונושוק לפוגרומושוק, „בלבלו
את ראשו“, שהוא אינו גנב כל עיקר, שעל צד האמת הוא „יחסן“ כמותם,
שהרי גם הוא מוחה עפ"י דרכו נגד סדרי החיים, שהכריחו אותו וכו׳ וכו׳

ההכרה הזאת, שגם הללו, כמותו, אינם חושבים את „מעלליו“ לחטא

ומוכיחים, כי „הכל גנבים הם“, נעמה מאד ל„מבריח'ר“ המגושם, טוב הלב

וקל־הדעת, והעירה אותו להתגבר על רגש הבוז שהיה בלבו אליהם,
המאזיריים, שסוף סוף אינם גנבים, ולההנותם מכל המותרות שהיוּ לו פה

בתור אזרח התפיסה – והקשר היה אַמיץ ושלם.
גם אנשי הצבא שעל המשמר היו פה כמו נוחים ביותר בפניהם, לא

פראים כל-כך, לא אבטומטים כל-כך, ורק עין חודרת היתה יכולה להכיר,

כי הנגוד שבין הדברים, אשר הם שומעים מכל עבר, ובין האינסטרוקציה
אשר עליהם למלאות, מפתח בקרבם כעס בבלי-יודעים, המוליד אף הוא

מין התנהגות אכזריה מצדם, אדיבית מבחוץ וסואנת מבפנים. כעין הפחד
רחש כל עת הנסיעה בעיני אנשי המשמר שבעגלה זו, הפחד לבלי לזוז

מן המסלה הישרה, לבלי לחטוא באיזה דבר ולהיות, חס-ושלום, אחראים
בעד זה. „עם אלה צריך להחזיק את האוזן בשנינות!“ דברה הבעת פניהם
על כל צעד ושעל מדי בואם במגע ומשא עם המובלים של האַתיק הזה.
ו„אלה“, כאָמור, היו אמנם לא מעט פה. מלבד המאזיריים הנ"ל,
ששבו עתה אל עיר מולדתם, לאחר שגמרו את ימי מאסרם, שנתים וחצי,

בה„פרעדווארילקע“ של חאמאנאווא, התנודדה באַתיק גם חבורה של אנשי-

צבא דיליקטיים, רובם פולנים, שהובלו אל הבטליון הדיסציפלינירי

שבפגרומושוק. ביניהם היה גם יהודי כבן ארבעים, ארך הזקן ומלא-
הלחיים, שברח מעבודת־הצבא לפני אחת עשרה שנה ו„חי בפספורט של
אחר“ ונתפש, לאחרונה... בריה מזדקנת זו עם זקנה השחור הארוך היתה

מגוחכת מאד במונדיר הישן והממועך אשר הושם עליה על־כרחה והעירה
ביחוד את שימת לבם של הזוג הצעיר והיפה, שישב ברכתי האתיק, זה

הזוג, אשר שם לבו לכל, אשר דרש דרש לכל ואשר היה כמו סמל המלחמה



המסותרת, הקבורה-חיה, שרוחה פרפר כאן, המלחמה הקשה בין
היד הלוחצת והרגל הבועטת...

הזוג הצעיר והיפה הזה, הוא והיא, שכפי שידעו הכל, נשלח לשלש
שנים אל המקומות הרחוקים, היה ניכר ביותר בעגלה ופניו צף על פני כל

הנוסעים כשמן משחה על גב משקאות אחרים. לפניו האינטלגנטיים הטפוסיים

של ה„הוא“ עם מצחם הגבוה וזקנם הרך והשחרחר, היתה הוספה

רבה מאותן ההעויות המיוחדות של בן־עשירים, אשר לא הטיל מעולם את

אצבעו לתוך מים קרים, אשר כל צנה אוחזת אותו תחילה ואשר החיים-

והקיימים הפשוטים מתעבים אותם כל־כך. דבר שאין צריך לאמר הוא,

כי היה יהודי עפ"י מולדתו, בעל ראיה קצרה מטבעו ופנסנה על חוטמו.
נראה היה מכל קוי-צורתו, שהשקפותיו, מנהגיו, הרגליו ובכלל כל ה„אינ-
דיוויד“ שלו תופסים, לדעתו, מקום גדול בהאי עלמא וחשיבות מיוחדה להם.

קולו המתפנק היה של איש המכיר היטב בערך ״שליחותו" בערך מסירות-
נפשו לטובת „האח הקטן ממנו“ כל תנועותיו טענו: רואים אתם, איפה
אני נמצא, לאיזה חברה הטילני מר גורלי, וכל זאת באתני מפני שאחזתי

בדגל החופש! כל נחמתי בעניי ובאי־היושר. המסובבני אינה אלא זו

היושבת ממולי עם עיניה־יונים הנאות. ואמנם, לזו אשר ישבה ממולו היו

עיני-יונים נאות. רפה היתה העדינה ההיא, אך יפה, רכה ותקיפה מאד

בדעותיה—בדעות אשר השמיע לה מחמדה. כשפנתה, בתור צופיה הליכות

החיים, אל איש־צבא אחד מסיעת אנשי המשמר, לבקשהו כי יביא להם, לה
ולבן־זוגה, רקיקים אחדים מהבוֿפט שבבית-הנתיבות הקרוב, דברה אליו פעם
בלשון נכח־ליחיד ופעם בלשון רבים —ולא ידעה נפשה. לדבר אליו כל העת
בלשון יחיד —זה התנגד לההומניות, שהרי גם איש-צבא סוף-סוף אדם הוא;

להפך, לדבר בלשון רבים—גם כן קשה היה, כי, אעפ"י שאיש צבא זה, כיוצא
מן הכלל, היה בעל פנים רזים וסימפטיים, הנה, סוף-סוף, הלא היה ב פ י ר ו ש 

אחד משומרי הסדר, וכיצד ינהגו בו כבוד? אכן רבים הם המצבים הקשים

והנגודים הקשים בחיי „באַרישניה", לפי כנויו של אותו איש-הצבא

בעצמו, ובפרט בחיי בארישניה אינטלגנטית, שנשלחה עם בן-זוגה
האינטלגנט למקומות הרחוקים!—

הזוג העדין הזה בכלל היה כעין אידיליה בעפוש העגלה, כעין אי
של גן-דובדבניות בים של גסות ומחנק-נפש. הזוג הזה, כאמוּר, התענין

בכל מראה עיניו, בא בדברים עם הכל, דרש לכל קו וקו בסביבתו, אך
נראה היה, שכל זה בא לא מהשתתפות טבעית בצערם של כל אלה, אלא

מהשׂתדלות מכוּונהּ להעשיר את אוצר הסתכליותם. אחרי כל שאלה־ותשובה

קלה, אחרי כל שיחה ארעִית עם „אחיהם הקטן מהם" היה ההּוא־וההיא



הלז ממהר להתבודד בפנתו „ולהתחלק ברושמים“. החייטים המאזיריים
התגודדו מסביב להם, מסביב לזוג, וספרו להם מכל המוצאות אותם, את

החייטים, והעלו בקורת קשה על חיי התפיסה, ובכלל התחטאו לפניהם

ודרשו לפניהם כמין חומר בענין ה„דיעלא“ שלהם, שהיה מתחילה אצל
המיניסטר ליוסטיציה ולימים עבר אל המיניסטר לענינים הפנימיים...

כשהוציא אותו החייל־היהודי הנתפש, שהשאיר בביתו אשה ותשעה ילדים.

את טליתו ותפליו, התעטף בהם והתחיל מתפלל, מהרה ה י א, לאחר

שנתנה בו מבט-תמהון מזהר־עינה, לשאול את בחירה שאלת חכמה התאבה
לדעת הכל:

סימיון, מה יש שם באותן התבות השחורות, הקטנות אשר על
ראשו וזרועו של אותו... אותו...?

.הרצק םכח תבושת אוה הנע —תוזוזמ — 

!ולאכ תולמ שי אלה !ַאח ַאח ַאח ?הזוזימ ?ךיא— 
ואחרי נעם צחוקה הממושך והמצולצל, אשר למרות כל צניעותו
ועדנותו, העיר את כל אנשי הצבא, גם אלה שעמדו על המשמר גם אלה

שנסעו להבטליון הדיסציפלינירי, נסבה השיחה על חייהם הפנימיים,

ה„סוואיעאבראזנאסטי“ השונים והכרקטריסטיקה המפורטה של הכפר הרוסי.

הזוג הזה היה ס.-ר.-י והשכיל לעשות פרופוגנדה בהחייטים המאזיריים,

שהיו „בונדאָווצעס״, ולהוכיח להם עד כמה ישגו בהפרוגרמה שלהם ועד כמה

גדולה התקוה שצריך לקוות מהכפר ומגריו...
הוא הוכיה בבטחה ובעדנה והיא, ככלותו, נענחה חרש והוציאה

אקורד אחד מגרונה:

...קישזומ יקסור שאנ א—

קול נגינתי צח ונקי היה לעדינה ההיא.
XV.

כבר בבית־הנתיבות הפוגרומושקי הרגישו הנוסעים שלנו את עצמם 

כמו בביתם, בתוך „שלהם“, אך יצאנו במספר מן העגלה, אך הצננו 

רגלנו על הרפש שהיה מסביב למסלה מן השלג הנמס – והנה כהר־

פרצים נגשה אל חבורתנו, חבורת האיטפה, חבורה אחרת של צעירים 

מתהלכים־לרצונם, בעלי פנים רעבים ונלהבים ובעלי רשול במלבושיהם

הממעכים והקרועים. בס ר ד י נ ו ב  אי אפשר היה שיארע לנו כדבר

הזה. ואמנם שם היו גם מבקרי-בית-הנתיבות הבטלים הרבה פחות מבכאן,

ואלה אשר עמדו עמוד והביטו בנו, מעוטפים באדרותיהם החמות, עמדו
מרחוק והביטו מרחוק, ומבטם היה אותו ששולחים לבני-אדם אמללים אשר
החברה ה י ש ר ה הקיאה אותם. לא כן הכא. הכא היה אמנם גם



האקלים פושר, מלא־תנועה ולא היה זכר לאותו הקרח העז, הסרדינובי,

ואין צריך לומר—הארנובסקי, והמבקרים הבטלים שבכאן, שהיו הרבה יתר.
על המדה הרגילה, התגודדו, התנודדו ממקום למקום ושאפו רושמים והתנגשיות.

מבקרים אלה, שמאפס מעשה, מאין שום עבודה ובכדי להשקיט את
תביעות האכילה, הם באים יום יום ערב ובוקר וצהרים „לראות קצת מה
יעשה בבית הנתיבות“, היה להם ענין רב בראיה זו, ענין ותכן לחייהם.

עוד מרגש היה, כי אלה היהודים הצעירים אשר כתרונו, לא היתה בלבותיהם

בנוגע אלינו, משוללי־החופש, אותה הרחמנות הסרדינובית־הארנובסקית

הזולה של „אַי־אַי, באַטיושקי“, ואפילו לא אותו ה„נ ע ב י ך“ הקשה

והמר, החומל ומלגלג ובז ומתיאש של מענדלי מו"ס זקנם, אלא מגע-ומשא

קצר ופשוט ומסירות-נפש גדולה ובאה מאליה של אחים לצרה, של אחים

התלוים בשערה, של אחים אשר רק במקרה אינם במצבנו, או יותר נכון,

אשר רק במקרה אינם ע ד י י ן במצבנו, שהרי אם לא היום — מחר...
של אחים אשר בכל אופן חייהם היקרים להם כל-כך ושהם חרדים עליהם
כל כך אינם חיים כלל, אינם עולם בשום דבר על חיינוּ, חיי הכבולים
בשלשלאות, ועלולים הם לדמות בכל רגע שאינם שוים בעיניהם כלום,

החיים הללו! ... מאסר, עקרבים, מיתה — מי יחשוש מפני זה? הכרת

פניהם ענתה בם.
החיילים, אנשי-המשמר, התעוררו, כאלה ההולכים לקרב בשמעם את

היריות הראשונות ממחנה האויב. לא נשמע אפילו הלגלוג המקובל בכגון
דא בסביבות ארנובסק „נו, נו, איז נאסיח“, כלומר „ז'נאשיח“ מ ש ל נ ו 
אָה, לא עת שחוק היא! מן היהודים צריך להזהר. המה השונאים הפנימיים,
היחידים. מי יודע, מה הם מ ג ה ג ים בלשונם ומה הם מוכנים לעשות.

אפשר שנכונים הם לשחרר את כל האסירים! התחילו מגרשים ומטרידים

מסביבתנו את הנצבים והמסתובבים – ונראו תחתיות הקשתות וחודי

הרמחים. עזרו על ידם הג'נדרמים המוצקים, שהיו לאין־ספורות בבית-
הנתיבות הזה; דחפו ודחקו ונשאו עיניהם אל הפודפולקובניק הג'נדרמי,
שהתהלך על המרצפה אנה ואנה בכל גאונו ובכל הדרתו - ו ה ב י ט.

ספורות לא היו גם לאגנטים, שכירי ההשגחה המעולה, שעלו בכל מקום ותקעו

חוטמם לכל מקום והאזינו ו ה ב י ט ו. ריח קודח היה לאויר שבכאן.

נו, ובעריל מה שלומו שם? — צעק אל עבר פני המאזיריים -  

בחור אחד, בעל פנים גלוים, מרודים וחביבּים, אחד הפנים של יחידי

היהודים הליטאים דהאידנא, אשר הדאָגמה הקהה והשטותית בפיהם, האסון
היבש והבלתי־מכיר־את־עצמו בלבם והאש המלחכת והעורגת בעיניהם.

אולם הצעקה-השאלה לא הגיעה עד הנשאלים, ולפיכך נענו אף הם בצעקה:



ושמעיה? ...
?ם־םור־גופה לשבש הז ... ?היעמש הזיא —

... הקעצה תא ינש רמג — ...בשוי אוה הפ— 

... הפ והושגפת— 

... ומולשב ושרד—

... בלה קמועמ—
....רבק םולשב םגו— 

... ב היהי וטפשמ –

וה„גוגניה" )כמו שקוראים אנשי־הצבא ללשון־היהודים( נפסקה. הצד
בעל־הכח נצח והעתיק את „המנהגים“ האסירים מעל אלה שאינם

אסירים עדיין.

בדרך אל התפיסה הפרידו גם בין האסירים גופא ושומרים הפקדו
על כל חבורה וחבורה להנהיגה למחוז־חפצה. את „הנשלחים“ המקומיים

הנהיגו אל הפוליציה המקומית, את אנשי־הצבא הנדונים — אל הבטליון

הדיסציפלינרי, את החייטים המאזירים, את הגונב־מן־הכיס )הוא מאיזה

משפט-קדום אהב יותר שיקראו לו „מבריח׳ר“ ולא „קעשעניק“, שפירושו

בייטעל-שניידער...( והשאר — אל חדר־הנשלחים שבתפיסה הגדולה.

מפני איזה קלקול או טעות־סופרים ב„כתביו“ של החייל הזקן הנתפש,
לא הונהג הוא תיכף אל „הבטליון“ ועד עת מצוא נלוה אלינו. בשתי
ידיו החזיק את סלו, סל-תבן מושחר עם שיורי הצדה-לדרך, שהעניקה לו

זוגתו המוכרת־פירות בעיר מגורתו־מחבאו. כאן היה מעט סוכר, מעט

זרעוני תה ומעט לבנים. ברם הליכתו הכפופה והרועשה של החייל הזה

היתה, אוי, מחאה חיה נגד הדעה הטובה של הרבה אוהבים ומליצי יושר

כי העברי בטבעו הוא סבלן, בוטח באלהיו ומקבל יסוריו באהבה. —
XVI

הבדיקות והחפושים בפרוזדור התפיסה הפוגרומושקית היו פרוצסים
ארוכים, משעממים ומדכאים. הפכו את כל הכיסים, נערו את כל התרמילים,

העבירו מיד ליד את כל החפצים, משמשו ופשפשו בכרים, חתכו את

התפירות במקומות הנסתרים – ולא אמרו די. הנדזירטל הראשי, אשר

פגש אותנו בשער, מין ֿפלדפבל כרסני ודעתן עם עינים ערומות וזכרניות,
נענע בראשו גם להמבריחיר גם להחייטים ממאזיר כאומר: אַהאַ, שוב הנכם

פה... בקרירות ובבטול גמור התיחס רק אל החייל היהודי בעל הזקן ואף
בבדיקה לא דקדק עמו הרבה. הכתבן בהקונטורה עבר בעיני פילוסוף על
םפש לעב רוחב ,דחא יטרופספ־ילבל ועיגהבו ,דחאו דחא לכ לש „ויבתכ“
קלוש ועינים כבויות, נתן בו מבטו בבוז ובמשטמת־עשו ואמר: „ומה השד



נושא אותך ממקום למקום ובלי פספורט?! הראיתם, עד חרקוב!!“ על
זה העמידו הכרסן הדעתן ואמר: „אל תדאג להם! היהודים יודעים מה
להם לעשות!“ ולאחר שנטל ממנו כל אשר מצא, ואין צריך לומר, סכינים,

עפרונים וכיוצא בזה, פנה אל הכל בהוצאת הלשון:
 וקונטרסים אסורים, האַ, אָין?-

לעדות הגונב-מן-הכים )המבריח'ר( הונהג כאן האופן הקפדני, החושד

והקשה־מנשוא הזה רק בעת האחרונה. „אָ, היו ימים והתפיסה שבפוגרו־

מושוק היתה מהוללת... חיוּת אמתית היתה לחיות פה... קלוּת... מזונות

טובים, חי־געלעבט“; ואולם הגלגל נהפך זמן קצר עוד לפני הפוגרום. 

החדרים נתמלאו יהודים. אחרי הבריחה של קבר, שברח ונתפש והריהו

תפוס שוב בכאן, נהיה ה„מפקד“ שלש פעמים ביום! לפנים היו גם 
הדלתות שבפנים פתוחות עד הערב, ומני אז התחילו סוּגרים אותם ולהוציא

את האסירים לצרכם במספר. ה„אוּגאָלאָווני“ )הנדונים בדיני־נפשות(.
שלבם היה לראשונה טוב על הפוליטיים, נהפכו ויהיו עריהם. ועל הנעשה

מאז, מאחרי הפוגרום, כשצריך היה להקציע חדר מיוחד ושלם בשביל חברי

ההגנה — הלא אין מה לדבר, רע.

שעת הבוקר היתה עדיין מוקדמה. החדר המרבע, שהובאנו לתוכו,
סוף סוף, היה לאין־ערך נקי ומואר ביחס להרפתים המשוּנים של ארנובסק
ולהכלובים החשכים שבסרדינוב. כלי-המים היה גדול וחדש, כמעט לבן,
ואף צנצנת-פחים היתה תלויה על גב אחת מאזניו. גם מנות הלחם שהובאו
והונחו על הדף הרחב המיוחד )חדשה נכבדה שלא היתה כמותה אף

במיוואלנא!( אעפ"י שהיו קטנות מבשאר מקום היו אפויות יפה וטובות.

לעת ארוחת־הצהרים נגלה, שגם המרק שבכאן אפשר לאכול ממנו כפות

עשרה. כל הנצחונות הללו עלו אחרי מלחמות ממושכות וקשות וכרוזי־רעבון

ארוכים מצד האסירים היהודים הפוליטיים; ולא יפלא אפוא מה שאלה

היו בטוחים למאד וגם אהבו לדבר הרבה על האוגאָלאָווני שהם בכל

עת ובכל שעה על צדם ומחשבותיהם כמחשבותיהם תדיר החסרון היחידי

של החדר הזה היה — השמשות השבורות בחלונותיו )תקופת-טבת!(,

ואולם בזה אי אפשר היה להאשים בשום אופן את ההנהגה והמשטר של

תפיסה זו, אלא את האסירים בעצמם, שהרי כך הוה עובדה: החלונות

היו נתונים אל עבר החצר, מתחת נראה הכידון של השומר, ובכל-זאת,
כשהיו האסירות יוצאות לפנות ערב לטייל שעה אחת בסביבותיו, לא היה

לאל ידו למנוע אותן מלבוא בדברים עם האסירים. אלה האחרונים היו
כאיש אחר קופצים על האצטבא, שמים פניהם בשמשות ו„אוכלים את המטיילות

בעיניהם“ אמנם, בין המתהלכות־מעדנות האלה היו זונות חשובות מאד



מחלב בתי־הקלון שבפוגרומושוק, אשר ידעו היטב כיצד להתהלך לעין
גברים וגם כח־פיהן לא חסר להן לענות על קריאה של חבה אחת מצד
האסירים שבע קריאות של נבלה גדולה, ואף הצנועות שבתוכן היו מרב
צגיעות עסוקות כל העת במטפחות שעל גבן ובחצי־כסוי על המקומות
היפים שבגופן, לאמר: הרי יש מה לכסות; כל זה אמת, ואף אין אשר ישים
אשם נפש האסירים, אבל איך שיהיה — והשמשות היו נשברות מרב הבטה.

הפרוזדור שבכאן אף הוּא היה נקי וכמו מרוח, עם רצפת-אבן שלמה

ומעין מזרקת של מים באמצעיתו. בדלתות החדרים לא היה אותו החור
הקטן של התפיסות שבפנים-רוסיא, אלא ממחציתן ולמעלה היה כעין חלון
פתוח בלי שמשות עם יתדות של ברזל על פני כלו — מעשה שבכה.

רק בשתי הדלתות אשר לשני החדרים, שהיו ממול חדרנו, חדר הנשלחים,
היו השבבות מכוסות בקרשים לגמרי עד לבלי ראות בשום אופן מה יעשה
שמה. שני החדרים האלה היו של הפוליטיים, פוליטיים לא כבדי־עון,
ושל חברי-ההגנה. ראש החדר האחד היה קבר, ראש השני — שמעיה.

על פי אותות וסימנים שונים, וביחוד על פי הדפיקות התכופות והסואנות,

שהתחילו להשמע משם, אפשר היה להכיר, כי התפוסים יודעים כבר ע"ד

החדשה הנכבדה של ביאת המאזיריים והם רוצים לצאת ולראות, להודע

ולהודיע... כמו כן המאזיריים מצדם עוד לא באו עד לב חדר־כלאם, וכבר
התחילו לבקש שעת הכשר לצאת, לגשת אל אותן הדלתות, לשאול, לדבר
להודיע ולהודע... בקשו הללו שעה קטנה ולא קלה ויגעו ומצאו ויצאו...
ואולם עוד טרם הספיקו להשמיע קולם כראוי — והשומר חטף אותם

בערפם ודחפם על כרחם לתוך החדר הזה:

םידוהי ...םינתונ םכניא תויחל – ףצקב שיאה םהנ — !םידש— 

מצורעים. . לא תספיקו לגרגר הלא? ֿפו, סלח אלהים!...

בתוך כך בדק המבריח׳ר בעינו את כל בני החדר אם אין מי מתוכם,

שיהא אפשר לעשות עסק עמו או בו. והנה כל אלה השלשה שנמצאו בכאן.

מקודם לא צלחו לזה. האחד היה איש זקן עני רוסי, שכולו היה סמל השיבה,

והוא הובא אל הפוליציה מן הרחוב בשעת בקשת נדבה. ובהיות שפספורט
לא היה לו, צריך היה להנהיגו לעיר-מולדתו, אבל הזקן, שחוש-שמיעתו

כבר היה פגום מאוד, לא היה צעיר גם בכח זכרונו ולא ידע לענות על השאלה
זא דע ןקזה םוקמ .ץק תע דע הסיפתב תבשל ולרוג לטויו “!אוה ןכיהמ„

היה אצל הכירה, אבל הפעם ישב בקרבת החלון עם השמשות השבורות
ומלמל בפני עצמו, מיראה ומאין־כח לדבר בקול רם, הברות של
תרעומות על האכזר שגרש אותו משם. האכזר שגרש אותו משם

היה נער יהודי כבן שמונה עשרה על פי זקן פניו וכבן תשע על 



פי קומתו וצביונו. כלו היה מין חיה קטנה שחרחרת, שאין אף כזית בשר
בכל גופה. הוא הובא הלום לפני שעה מן הפוליציה, מפני שנמצא מוּעד
לגנבות מעגלות האכרים הבאים ליום השוק, והיה כל כך פצוע ומוכה וזב-

דם עד שכל עוד רוח באפו. ואף על פי כן, מיד כשנכנס החדרה עם עיניו
הבוערות באש שחורה ופניו הקטנטנים המפיקים שנאה וקללה לכל העולם,

היתה ראשית מעשהו לגרש באף ובחמה את הזקן ממשכבו על האצטבא שאצל
הכירה, להדפו אחת ושתים. לטלטלו קצת הנה והנה ולשכב במקומו בנעליו
הנרפשים ובהפאלטאטשיק שעליו; אלא שאחרי שכבו כבר לא היה בו כח
לקום וגנח וגנח. „מעולם, דהיינו, לא הכו איש כמו שהכוהו היום...
דהיינו, לפני שכבו אמר, דהיינו, הכוהו מאד“ – כך ספר על אודותיו

בסגנונו המיוחד הנמצא השלישי שהיה אתנוּ. זה היה אכר טפּוסי, נמוך

ורחב הכתפים, בעל זקן מפותל ממראה פשתן, לבוּש במנטול משונה שלא
כסה את ברכיו ושרק כפתור גדול ולבן אחד היה לו מתחת לצוארונו. בריה
זו היתה שתקנית ביותר, אבל מכיון שהתחילה מדברת ומספרת — אזנים
לכם ואל תשמעו! לאיש הזה היה ספור ארוך, שהיה מספרו בעונג, אבל
רק ליחידי סגולה, איך שעבד בצבא, בארטירליה )בארטיליריה(, והיה בשעת

המלחמה של שנוה 77 על הרי הבאלקאן, ובא אח"כ שלם לביתו ומצא
שאחוזתו בעלוה אדונים זולתו, ומסר הדבר, לערכאות שלהם, ולא מצא

משפט ישר, והלך ודן עמם שנים הרבה, ולא עשו ידיו תוּשיה — „אין
צדק בעולם, כלל, אין צדק, דהיינו“.- וגמר בלבו לבסוף לבוא לפני המלך

בעצמו ולספר לו בכל מכל כל. כך הוא הדבר, אָבי! כך וכך הוה. עמד

ומכר כל יתר הפליטה שלו והלך רגלי ל„פינטרבורך“. והיה כבר אצל
ההיכל, אך כאן תפשוהו והושיבוהו במאסר ואולם הוא אינו אומר נואש.
עוד איזו כתבים נמצאים בידו המעידים עליו. רק השרים – בל ידע איש

ישר מהם. הם, הרשעים, אשמים בכל הרעה אשר מצאתו. ברם, הוא

עוד יראה גלוי לכל, הוא עוד ישוב אל מכונו, דהיינו.

האכר העקשן הזה לא הראה כל אותות של מחלת הנפש ונכרים!

היו דברי האמת שלו. ואולם, בכל אופן, כמוהו, כזקן העני — שוּם עסק

לא היה יכול המבריח׳ר שלנו לעשׁׂות בהם. ולפיכך נתן לבו לדברים

אחרים. בראותו את כל פצעיו של הנער המוּכה ובדעתו פרק הגון בהכאה,
נתפלא על חיוניותו של מוכה זה וכח־הקבלה שלו ונגש אליו בשאלה, שמא

הוא, הממזר, רוצה באיזה דבר

— ויתוחכ תיראשב ינולפ ול הנע — ...יטנעְפ ,לאזאזעל ךל— 

מי יבקש דבר מידך? —

כי מה, יאָלד?! — נתביש קצת המבריח׳ר -– מי נוגע בך?



שכב לך בקדחתך, התרגל...

המענה שבא אחר זה מצד החולה, אף שבדפוס אינו יכול לבוא,

מצא חן רב בעיני המבריח'ר. הוא ראה עין בעין, כי לגדולות נוצר

הנער — וישמר את הדבר בלבו. לעת־עתה, מאפס מעשה, נגש אל

החייל היהודי, בן־הארבעים:
תחאה תישפחה תילטה ,ונרטקמב זחאו וילא רמא — ,אנ העמש— 

שהיתה על החייל תחת המונדיר — למה לך מקטרון זה? הלא אתה
הולך לכפרות. מכרהו לי

האיש, אשר השאיר אחריו בבית אשה ותשעה ילדים, נפגע בכבודו

מאד מאופן-שיחה כזה, ויען ויאמר בכעס: 
!רכומ יניא —

.בל "הנוקה„ וילא םש אל — תורוגא םירשע —

לבורב םגש רמוא ינא םאו — ורבד-שיא ףעז –— ?ינחירכתה — 
לא אמכר — האמכר?

לעמ ץפקיו הלוחה רענה םאתפ רוענ — !רכמי אל ךיא—

האצטבא — לו אומרים „מכור!“ — והוא לא ימכר?!

?ינחירכת ?יל השעת המו—

!ךל ושעי המ הזחת התא—

—הצור וניא — תוקיתמב והער לא ר'חירבמה רמא — ,והחינה — 

ילך אל האדמה.

ואולם כששבו הפוליטים המאזיריים מן הבאה, אשר הודפו משמה,

כבר עמד החייל היהודי ובכה.

.והולאש — ?ךל המ— 
סיכב חנומ היה ףסכ לבור יצח — ידוהיה ןנוק — ,יל יוא —

מקטרני ואיננו. חצי הרובל האחרון. מה לי לעשות?
ףתתשמ רתויה ,רחאה והלאש –—  ?הרוטנוקהב ותרסמ אל עודמו— 

שבפוליטיים, בעוד שחבריו שהבינו כמותו יד מי היתה במעל, סרו
לגמרי מעל הבוכה.

— הרומג תורירקב ר׳חירבמה םג ארק – ?ול היה לבור יצח —

כזב ושקר! אלמלי היה כסף לו, הלא היה המפקח מוצא.
...הקידב תעשב ..רורצ ףסכה היה ילגר לעש אקמזופהב —

פרוטותי האחרונות...
— םילחנכ ורעב ויניעו תודבכב הלוחה רענה ךלהתה — !?ךכ —

בפוזמקאות אתה צורר את כספך, האַ?

חפש, חפש, טפש, מה אתה בוכה?  – קרא המבריח׳ר בטוב



לבו, ויגש אל היהודי הבוכה וישם את ידיו בכיסי-מקטרנו ויפשפש בהם
אנה ואנה כאדם העושה בתוך שלו.

הפוליטיים נתנו עיניהם איש ברעהו ויצחקו. כמה ערומים הם אלה
האוגאלאווני, אלה פרי הסדר השורר, וכמה גדולה רציחתם-מחאתם, וכמה

יודעים הם לקחת נקמה באלה הבורג'ואים!

נשמע צלצול מפתחות ופתיחת־דלתים. מפקד־הבוקר. דממה. הנער
החולה מהר ושכב על מקומו.

_______________________

.רחא סנכנש ,ישארה חקפמה לש ולוק םער — !ָא־אנ־רררימס — 
ה„נאַטשאַלניק“ אל חדרנו ה„סמירנא“ הזה יצא בהדגשה מרובה של ה,,ר״

וגם בהטעמה יתירה על ה„נא“ ב„נא“ זה היה גם מעין קצת התראה

וגם מעין פירוש אחר, לאמר: אל תתפעלו מהתפוררות הריש שלי, אני

אומר לכם : סמיר-נאָאָ.

עמדנו כלנו בשורה אחת. השר, אברך הדור. ובעל שפם עב, אלא

שעיניו נוטפות קצת מוגלא, עמד על פני כלנו בצעדים מדוּדים ובצפיה
שיביטו בו, „שילווהו בעינים״ כמו שאנשי הצבא עושים להאופיצירים שלהם.

.ויניש ןיבמ רשה ןנס — ָאווָארָאדז — 

ידוהיה לייחהו ר״חירבמה ,רכאה ונע — ,סעיַאלעשז עיווַארדז —

:העידוהש ,תדחוימ הנוכת ןימב ןכ םגו רשה קנפתה — ...אנלָאוו—
וואָלנא, כלומר, עמדו לרצונכם, חפשיים, אך דעו לכם, כי מ ח ו י ב י ם

אתם לעמוד עתה לא-סמירנא, לא בדחילו וברגל-ישרה. גם „וואלנא"
צווי הוא, פקודה. היו וואלנא!

אז שב ופקד אותנו, כשהוא תוקע אצבעו לחזהו של כל אחד ואחד.

חדשים?

.עידאראהאלב אשאוו ,ןוכנ ןכ —
?םידוהי —

.םידוהי ,עידאראהאלב עשאוו ,ןוכנ ןכ —
.אקנרטפ ,םהילע חיגשה —

.עידאראהאלב עשאוו ,ינא עמוש — 

?המש בכושה הז אוה ימו— 

?המש בכושה הז אוה ימ !יא—

.םיריסאה דחא רמא — ,אוה הלוח— 

.תושק רשה רבד — ,ןאכב ומוקמ ןיא ,אוה הלוח םא — 

שפחתמ .הלוח ונניא — חקפמה דרח — ,אל ןפוא םושב —

הוא. הכוהו מאד.



!דקפמל דמעי ...ןכ םא לבא — רשה הנהנ –— !לבגה ,דבאי-ןכ—
.חקפמה קעצ — !דקפמל דומע ,התא ,יא—

הנער השחרחר לא קם ולא זע.

רשה זגר — !וילגר לע והדימעה ,אקנרטפ—

המפקח נגש ונגע בנער השוכב בקצה תערת חרבו. פלוני שכב כמת.
השר לא ידע מה לעשות. עוזב היה את הענין הרע הזה לגמרי
אלא ,(? םיריסאה םע םירבדו ןידב אובל רדחו רדח לכב רשפא םולכ)

מכיון שכבר התחיל בו, חרפה היתה לו לעבור על מדותיו.
.הקולש האירכ םדאתיו םאתפ חוצ — !םוקי— 

לא ידוע מה היה בסופו של דבר, אלמלא בא ענין פתאמי מן הצד

והפך את כל האינצדנט על פניו: העני הזקן נתישב בדעתו ונשתטח

מלוא-קומתו לפני השר:
...ינלכוא סנכה ...תנתכ יל ןתנת ..אנ הסוח !ץירפ ינודא—
נונבים ממני את הלחם... אור עיני אין אתי... אבל כתנת, כתנת...

השר צוה להזכירהו בערב לבדוק בדבר, בקשת הזקן — ובזה תם

מפקד הבוקר.
.רנרב .ח.י (האבה תרבוחב ףוסה)

רוּחות-קיץ.

(...רבוטקָא תוניגנממ)

רגז רגזה הארץ — ורגזה מתרועות שמחה ונצחון. נגנז הסיף, הועם הזהב, ואת
הכל אכבש! — אָמר הרוח. העלובים מתמול היו לגבורי-היום, הפותחים ואין סוגר,

הסוגרים ואין פותח... ודומה כאילו עמדנו, משתוממים ומכושפים, לפני האגדה הקדומה

ע"ד „האי בוורא שהיה מכוסה חול ועשבים, והוה אפינן ובשלינן אַגביה, וכד חם אתהפך,
ואי לאו דהוה מקרבא ספינתא — הוה טבעינן״... ודומה כאילו נהפך גלגל העולם אחורנית,
והכל אמר לחזור לתהו ובהו, כדי לתת די-מרחב להבריאה החדשה... הכל שבת. נסתתמו
צנורות ההשפעה המרכזיים, ו„בחיר היצורים״ המודרני, האמון עלי קטור וחשמל והמחבק
ברגע זרועות-עולם, נשאר לפתע פתאם מקופל בקליפתו כאדם הקדמון... וחדש ומפתיע

היה הלקח שניתן לשאנני-עולם; כחות-הטבע, שהיו לכאורה כמו מוכנים ועומדים לשרותם,

אינם איפוא נושאים את עצמם, ותלויים הם בהני הבריות העלובות שהיו כעפר לדוש...

אלא ש„דורשי מקראות״ השתמשו כבר יותר מדאי בחומר זה כסיוע וחזוק לתורתם, ויותר
מדאי הדגישו: ראו מי הם עמודי העולם, ראו מפי מי אתם חיים! ושכחו לכאורה, כי

גם לוואאט, סטיפנסון, טומסון והוגא יש גם כן איזה חלק ויד באותו הנצחון...



הכל שבת... ובתוך המנוחה הכללית כמה מפרק היה העורק הצבורי וכמה ערו
הלבבות! נלחמו החיים נגד החיים בעד החיים, מה שלא היו יכולים לעשות כלי-תותח
וסוללות ודיקים עשו ה„תכסיסים בשלום״. הכל כמו היו מצווים ועומדים להסחף בזרם
הכללי, ועד קרני החשכה היותר בודדות נגע. ונגדעו בריהי בתי-הכלא, ולאסירים נקרא
דרור, ונקרא דרור גם לאסירים, שנפשם היתה להם בלאם... ורומה כאילו אתערותא

דעילא היתה בכל, והכל כמו מחוננים ב„נשמה יתירה". על יחידי הסגולה בערך, ששנים

על שנים מצו את כל עומק הדין, נטפל העדר, אחז בדגל האדום וצעק: אנו חרשנו!
ועל המעטים, שכבוש נבואתם היה כאש צרבת בלבם, ובבוא שעת הרצון התפרץ החוצה

כל מה שהיה מחנק, גנוז ועלוב, נטפלו מרדפי-אמרים ופולטי-פרזות. ותמלא הארץ
להג אין קץ. ויהיו כל הככרים והמגרשים תיבת-זמרה גדולה, שספגה ופלטה, וקרעה

את האזן במנגינות לא לה... ומי שלא יכול לצרף מלה למלה, התאמץ לצאת ידי-חובתו

לכל הפחות בקריאת „הלאה" כלפו מעלה ו„הידד" כלפי מטה...

במעין קפיצת-הדרך באה התעוררות המחשבה והתבשלות ההכרה, אפילו מפי עוללות

ויונקים זכינו לשמע שירת החופש והדרור. ולא בדברים בלבד הסתפקו. נצורות ונפלאות
הראה ה„בונד הצעיר" ואמנם הטיבו לחנכם לדבר מצוה, בשעת מהפכה וחדום, בשעה
שכנשתאות ישנות נהרסות, והכל אומר להתחדש,נפרצים כל הגדרים ומתבטלים כל הכללים

המקובלים, וגם במקצוע הפדגוגיה יכול לבוא שנוי-ערכין. נגדשה הסאה. האדם היה

עפר תחת כפות רגלי תקיפים. השכר שיגיעי-כפים קבלו בעד עבודתם היתה נחשבת

בעיני הנותנים כנדבה, וחייהם היו תלויים בקפריזות של „מטיביהם״, בבתי מסחר שונים

היתה, למשל, „טרדיציה", שהעוזרים יתכנשו לקדם את בעליהם ב„צפרא טבא", ממש
בחיילים בתהלוכת-הכבוד. ככה התעוללו בקשי-היום, ככה התנהגו עם מרי-הנפש!

והיום שהקומה הבפופה הזדקפה לא היה יום משפט בלבד, להשיב להעשוקים את משפטם

הגזול, אלא גם יום עברה ונקם. ואחרת לא יכול להיות. ומה פלא, אם הדבר הגיע לידי
כך, עד כדי לעשות דור שלם לבעלי מומים לכל חייהם, לקחת ילדים מספריהם ולעשותם

למטה-זעם לתכליות פוליטיות. אלא — אגב אורחא —קצת חשוד הוא חזיון זה, שהתגלה
אצל ה„בונד" בלבד, ואינך מוצא דוגמתו אצל מפלגות רבולוטיניות אחרות... או שמא

אנו מצטיינים בשאר דוח, שמא אנו עולים בהשגת החופש על אחרים, ובנינו בערש
ילדותם כבר משיגים דברים שלבאים בימים אצל עמים אחרים הנם כספר החתום? אל
נא נקח לנו עטרות שאינן הולמותנו. או הסנגוריה הידועה: אנו נמצאים במצב מיוחד,

אנו נרדפים יותר מבל, ולכן באנו לקיצוניות יתירה, ולכן שרוים לנו גם חזיונות אי-נור-
מליים? אולם אל תזכו את מעשי ה„בונד" בצרותיו של „כלל ישראל", לו הדם הרב

השפוך —– לפי מליצת אחד מראשי דברניו — „שמן במכונת הריבולוציה", הלב המורתח

והנפש המתפרכסת בוראים להם את שפתם המיוחדה, שיש בה חלק מעצמותם, מה„אני"

הפנימי שלהם, והמליצות שלהם אינן יוצאות כה מגוהצות, כה „צפות" וכה בגליות,
כה בגליות באותה הנזכרת, לא על „שדה-קטל" ואצל מצבות של קברים יכירנה מקומה,

אלא בשיחת-רעים ע"ד אמנות וספרות על כום תה. הלב הדוה על שבר עמו אינו יכול
להתרומם – כעצת אותו מליץ וחבריו – על פסגת ההר ולראות מתוך הערפל את
העתיד המזהיר, העומד כבר מאחודי כתלנו. דמות דיוקנם של ההרוגים מאפלת על כל

הזהר והקסם המדומה; הוא לא יוכל לראות דמו דדור בא יותר סומק מדידנו; הוא לא
יוכל לעשות רקלמות בראש חוצות בדם המתים כמו שעשו, ומכל שכן שלא לערוך נשפים



ולצאת במחולות... ולצאת במחולות עד אשר יבוא השטן וירקד ביניהם, עד אשר ידפק
המות על פתחיהם ויבשר: גם מעצמכם ומבשרכם זבחתי לי זבה! והנה כאשר הגיעה

הרעה עדיהם, כבר נשתה גבורתם ל"התרומם על הפסגה"; אָז נהפך מחול המשחקים

לאבל ולסצינות מרעישות, ולא התנחמו בקונטר-רבולוציה... והנה הא לכם כור בחינה

לצער הנוקב עד התהום ולצער שהוא כ„צף על פני המים״.. אולם ה„בונד" לא נלחם
מעולם בעד העם, לא נלחם גם בעד החיים, אלא בעד הדאגמה. לו אתא קלילא מתורת

מאַרקס יקרה ממאה נפשות. כאן לא הנשמה הדוויה והתביעות הנפשיות הן המסבות את
האופנים, אלא הפלפול העקום והאות המתה. זהו ה„גלגול" של המשכיל האוכל חֵלֶב
ל„הכעיס״. בשעת השביתה הכללית החליטו כל המפלגות להמשיכה גם ביום ו׳, רק

הבונד נכנס בעובי הקורה להפסיקה, מפני שיום גנוסיא היה יום זה, וצריך „דוקא" לחללו

במלאכה, וכשלא הסכימו לנמוקיהם הרסו את האספה. כך נוהגים פוליטיקה אצלינו.
העם הנורבני היה יכול להגין על ארצו יותר מה„בונד" על האבטונומיה שלו, ואע"פכ
לא רצה להעמיד בספק-ספקא של סכנה חיי אנשים בשביל אות מתה והיה זהיר במעשיו

לבלי לחדד את היחס בינו ובין הממשלות האדירות. מותר לחלום על סדרי-עולם חדשים,

על מהפכות רדקליות ברוחם של הסוציאל-דימוקרטים היותר קצוניים, אבל לא עד כדי!
סמות-העינים לבלי ראות את ההוה. הבורגוניה השחיתה את דרכה; היא עלובה, היא

מלאה כעור, היא רקובה. הכל צריך ל"התחדש״. הכל אמת, אבל כחה עוד לא תש

וימיה אינם ספורים, וצריך להתחשב אתה. השתדלנות מדה מגונה. ההתרפסות עשתה

אותנו לקופה הנדרסת, אבל אם אסור להתרפס אין זה אומר כי צריך תמיד ללכת ב„חמת.

קרי" ולנהג פוליטיקה של „להכעיס״, ולהרגיז אחרים לבלי תועלת. ואם כבר ככה גדול
הכאב בנפשנו, ואם ככה כבר המרירות ממלאה את לבנו עד שנפגע כבר שווי -המשקל

ביחוסנו לה„אויב״ מבחוץ — מה חטאו האנשים הבאים לשפך את שיחם לפני קונם ביום
הכפורים, כי נדחקים לבתי כנסיות ומחללים את הרגשות היותר קדושים להם ב„אכילה

דמנסטרטיבית״? הן כש„פורע״ מתפרץ באופן גם כזה למקומות הקדושים בעיני רוב העם,

הרי אָנו מוקיעים את המעשים האלה לעיני הקהל, הרי אנו מציינים אותם כברוטליות
פראית, ואין אָנו מזכים ומחוורים אותם כלל בהמצב האי-נורמלי, שכל ארץ רוסיא נתונה

בו — ורק לגבי שלנו, לגבי שלנו כולה-האי מדּת-הרחמים?—

ורסוי בשומה ימוחת .אגנחו אלולה ימי םהיתובשומל לארשי-ינבלו ,ןוחצנה אבו — 
חתפי — םירכנ תומש לע אל תוזוחא תונקל רבכ רשפא היהי .אספוקב חנומ רבכ לכהו—

כר נרחב לבעלי עסק. יהיה מותר לקנות קרקע — יהיה אפשר לגדל אכרים, ויסכרו פיות

משטינינו לשמחתם של נאורי הבירה שלנו. יבטלו האחוזים — ומלאה כל הארץ דעה.

ועד מעבר לאוקינוס הגיעה השמחה. כבר הורצו אגרות להנודדים לשוב לחיק אמם -—
לתל-האביב החדש, ועד פתחי בתי מדרשות הגיעה ההתלהבות — המחיר של ארבעה

טורי ש"ע ירד; חופש הדפוס — וכבר יהא אפשר להדפיסס ברוסיה. ואלה שקללו אתמול

את ה„שקצים״, ובזו ולעגו לחלומותיהם, בראותם כי השעה קצת משחקת להם, הרימום

היום על נם ונשאום על כפים... וכשם שמקודם לא היה מדה וקצב לקללותיהם, כך לא

היה היום שעור וגבול לתשבהותיהם. אפילו הבלוזה נתקדשה! הציוניות היתה „הושענה

פסולה", היא עכבה את הגאולה. היא לא נטפלה לה„גבורים״, והשלתה את העם בתקוות

כוזבות. ארץ-ישראל, טריטוריה — חאַ, חאַ, חאַ! רוסיא המשחררה תהיה לנו ארץ-

ישראל! וכזו היתה יכולה להיות לנו מכבר, אלמלא הציוניים, מלחמת יפוניה, מאורע-



יאַנואַר וכל המאורעות הפתאמיים שהביאו את המהפכה נשכחו מלב. „בנעלי-גומא חפצו
שאעבור את הים ואלכד את המבצרים״. „נעלי-גומא"—כך קרא נבגטוב לאניות- הצי שלו.
הברּכה שירדה ב„טל בוקר״ אלינו ינקה איפוא מצנורות שונים; הביורוקטיה חפרה לה

בעצמה את קברה; לא לאלה איפוא לגמרי הגבורה ולנו בשת-הפנים... אולם אם באמת
הכל, הכל מעשי ידיהם, אז אוי ואבוי להם שבעתים! כי אלמלי שפע כל הכחות וגשם-

הנדבות היו מכוונים כלפי מטרה אחת גדולה, לא היינו מונחים אנו בין הפטיש והסד
בבוא היום לעמים אחרים לנַגֵד את אָשרם... הנה טרגדיה עמוקה, עולמית, מתרקמת

נגד עינינו. הנה עם נצני-החופש הראשונים קם העם הפולני, וערה המחאה שבלבו נגד

אגרוף הברזל שהעיק על רוחו, אותה המחאה שמימות מיצקיביטש עד סינקיביטש גדלו
וטפחו אותה, ותהי לכח-דוחה ולכח יוצר, ותחי עם יום הדרור ה„תקוה הנושנה" ולא

התכחש לאלהיו בשביל איזו זכיות מובטחות, ויחל לחלום על האופקים הרחבים שיתגלו

להתפתחות עצמיותו. ועם אובד חלכה, מיד כשנתגלה לו איזה שביב של תקוה, הרי הוא
מוכן כבר לרדת מעל הבימה, הרי עומד הוא על עברי פי פחת... והולך הוא, מבלי

אשר דמעה עין וזע קולמוס; במיתת-נשיקה הוא מת... ובבכותו על „גלות-השכינה" של
מצקביטש לא הסתכל בבואה שלו, ולא זכר „שיר השירים״ ושירת-הלוי. ואכן זו היא כבר

הפסיכולוגיה של העבד, שכל מה שהוא בעיניו כצורך הכרחי לאדוניו, אינו בשבילו אלא
מותרות ולוקסוס... ואפילו אלה שדברו על אוטונומיה לא דברו ע"פ הכרה פנימית, אלא

כמצות-אנשים מלומדה: הכל מבקשים אוטונומיות, ולמה לפרש מן הצבור? ואכן זאת
לא היתה שמחת עבד משתחרר לגמרי מכבליו, אלא —– שמחת עבד הממיר אדונו הקודם

באדון יותר טוב... עבד – לפי אחד-העם -— שרץ מקודם אחרי העגלה, ועכשיו הוא רץ
לפניה...ואומרים: להפולנים יש ארץ, להם לא מן הנמנע להשאר עם, וַאָנו איננו יכולים
אם גם נחפץ. אבל אם אינכם יכולים, אז בדמע, עטופי-אבל ושרויי-צער, הייתם צריכים
לקיים את אפיסת-כוחכם, ולא בקלות-ראש ובהפקרות ללגלג לאיד הציוניות, האויב האחד

שלא נתן למות... ואכן נתמעטו הלבבות, ושוב אינם מרגישים, אלא כשבאו מים עד

נפש, ושוב אינם מזדעזעים אלא למראה אש ודם... ולא נסו לחנך דור של אנשי-לבב,

דקי-ההרגשה ואניני-הנפש, ואמרו: אין ההמון מסוגל לתפוס אלא את הדבר הנמשש
ביד, ולאידיאַלים רמים אינו מוכשר, וחיי-עולם אינו משיג. הן במשך שני אלפים שנה
עבר אותו המון באש ובמים למען תורתו, מבלי ראות את שכרו בהאי-עלמא. הן עוד

היום „ממיתים״ אבות למאות את בניהם באהלי התורה, לא מתוך יראה, אלא מתוך אהבה.
כשהיו להדור קברניטים אחרים היה איפוא גם הוא אחר. לא הדור כשהוא לעצמו איפוא

יתום, אלא יתום הוא מפני שמוריו ומדריכיו יתומים... והנה באנו לידי כך עד שגם

הציוניים חרשו בעגלה הכללית ונטפלו להנוסחאות המתהלכות בשוק, ובשפתם לא דברו,
ולעומת הצבע האדום שבדגל החופש כמה כהה, כמה מטושטש וכמה עלוב, הוי כמה

עלוב היה הצבע הכחול והלבן!... והלוך הלכה והתגברה ההתלהבות עד כדי השתכחות

עצמית, עד כי לא הרגישו כי בקצה העיר השני כבר כלה ה„קיץ", והחרמש קוצר, קוצר

בלי הרף... ולא הרגישו כשהסיף כבר התעופף על הצואר... ונגועה בת-הצחוק על

השפתים, ונחנקו התרועות והעינים העליזות קמו... ובאו הספדנים ופרשו, כי מֹֹֹאֹושרה
היתה בת-הצחוק ועליזות היו העינים, לפי שצפו בעתיד המזהיר ונפלו חלל בעדו.

מאושרה? — אם לא היתה בזה אירוניה מרה, מרה כמות, על העבר, ההוה והעתיד יחד!



רגז רגזה הארץ, ורגזה אחרי שלשת ימי הקיץ — משד, משבר ומהדם, הדם הרב
שצעק מעליה... ובשעה שגבורים נעורו ככפירים ורכי-לבב נסו מנוסת-חרב להציל את

נפשותיהם, נבהלו נביאי האמנספציה על תורתם ויצאו להצילה מהסכנה שהתרגשה עליה..
שחורים יצאו עתונינו, שחורים היו עטופים כותלי בתי כנסיות, וקודרים היו כל הפנים,
ועזה, עזה כמות היתה המחאה שבלבות אחינו למושבותיהם. ובאבלות היו שרויים בני

אברהם, יצחק ויעקב לבד; ואידך — הבל-פה, ודברי-חן, וסימפטיה... התפלץ איפוא
ביחוד הלב העברי, ואפילו אוֹתו הנהנה על שווי זכיות-שבניר; יש איפוא בין בני האומה

הדוויה והסחופה איזה קשר טמיר, יותר עמוק ויותר נפשי מקורבה דתית. ואעפ"כ לא

שכחו אותם הנביאים גם במקום ההרגה, גם בארצות החופש את תורותיהם. בארצות

המערב הספידו את ה„קדושים״, שמתו על דתם, כאילו באו להעבירם עליה ובכופר
נפשם היו יכולים לקנות את חייהם, וכאילו לא מתו אחינו, שמכבר כלו את חשבונותיהם
עם דתם. על דתם אולי בבחינה זו, שאלמלי אבותיהם ואבות-אבותיהם היו חוליגנים,
היו הם השוחטים ולא הנשחטים, ואלמלי היו סלוים או אַריים היו מביעים את צערם

העמוק על החיה הצהובה המשחירה את זהר תקופתנו – והכל היה חוזר למסלולו...
על דתם לא מתו! אולם הלא צריך לכסות על ה„גזע", הלא צריך להטעים כי בעיקרא
דדבר אין שיכות ליהודי המערב עם יהודי המזרח, מלבד התעודה המשותפת שלהם,
שאלה נעלבים בעדה ואלה נשחטים בעדה; והשתתפות בצערם של בני דת אחת הלא

אינה פוגמת ח"ו בה„אזרחיות״ ובהפטריאטיזם, כי הלא כך נוהגים כל עמי אירופא

כשאחיהם-לדת נרדפים ע״י ממשלות עריצות... ככה גדלה איפוא ההונאה העצמית עד

שכל שוד לא יכילנה. וככה התלמדנו מערש-ילדותנו לזייף את רגשותינו, עד שהשניות

היתה לנו לסגולה טבעית, ושפתנו חדלה מכבר להיות כלי-מבטא למאויי נפשנו, וכשעיננו
האחת מורידה דמעות יכולה השניה בעת ובעונה אחת לשחוק... ואלמלי היה פה להנשמה

שבקרבנו, כי אז שפה אחרת, ודברים אחרים ושירת-חופש אחרת היינו שומעים!...
 וכשם שתורת, „אחדות הבורא" וה„מאור הגנוז שהעלינו לכל באי עולם" היתה
לרבותינו שבמערב ל„מלאך גואל" על כל פורעניות שלא תבוא לישב כל התמיהות ולישר

כל ההדורים, כך היתה האקונומיקה ודבוריה המפוצצים למלאך-מושיע לרבותינו שבמזרח. 

אנשים חיים נעשים למספרים יבשים, ומחשבים בהם כל מיני חשבנות. עתה בא דבור
מפוציץ חדש: קונטר-רבולוציה. ואכן, אל תזלזלו, אחים, באותם הדבורים המפוצצים! כי 
אם לעמים אחרים עולים הם בטפות-דיו אחדות ובמעט „הבל-פה", עולים הם לנו —

בנחלי דם!... ה„שנאת-עולם״ אלינו, תסיסת-הדעות שבאה עתה בגללנו. הכל העמידו
על התועלת העצמית, והגודמים האקונומיים, ואינטרסי המפלגות. בימי השתחררות
האכרים היו רבים מהאצילים שעמדו בראש התנועה, ורבים מהאכרים שהיו כנגד. לא

ידעו מצה זו במה אוכלים, ולחרות יצאו ג"כ מפני שהיו עבדים. כי נאַ טאָ באַרסּקאַיאַ

וואָליאַ, אַ נאַשע האָלאָפסקאָיע דיעלאָ פאָסלושאַטסיאַ דאַ פאָווינאָוואַטסיאַ!... כשבאו

לבטל עונשי-הגוף, היו כנגד לא המלקים בלבד, אלא גם הנלקים לא יכלו לצייר בדמיונם
עולם מתנהג בלי מקל ורצועה, ולמה להרחיק ללכת? הן מכים אותנו בלי הרף, עד שאין
כבר מתום בבשרנו, ואעפ"כ לא חדלנו לצעוק: אהבנו את אדוננו, לא נוכל לעזבו!...

מלחמות המפלגות אינן מתבארות איפוא בחשבונות פרטיים בלבד. יש סבות יותר עמוקות,

יותר טמירות, יותר נפשיות. המסורת, הטרדיציה, ההרגל, הרגשות הרומנטיים החזקים לכל

דבר ישן, שב„הדרת שיבתו" הוא מתחבב על בעלי תכונה ידועה, וכיוצא מסבות בלתי-



נתפסות כאלה הם גורמים לא פחות חשובים מהאנטרסים הפרטיים. ובאותם הרגשות

משתמשים למטרות פוליטיות שונות. לא לבצוע בצע ולבוז בז בלבד הולך ה„פורע״. הוא
אינו שודר במובן הרגיל, שמיד כשאימת הדין מסתלקת ממנו הרי הוא שולח רסן. השודד
בהול על עתו בעל ממונו. הוא אינו מבזכז זמן על כריתת לשונות, נקירת עינים, נסור־

גלגלות, הפלת הרות; אינו מבקש לענות באכזריות את קרבנותיו ואינו מתעולל במתים

כאשר עשו. כאן היה אַקט של נקם! כאן מצאה לה מקום השנאה הכבושה מדור דור.
כאן הציתו את הקנאות הפטריוטית, הלהיבו את הפנטסיה וגרו את הרגשות הקדושים
לפי טעמם ורוחם. גם ב„מאה השחורה" נמצאים בודאי כאלה שאינם מטבעם חיתו טרף,

אלא מי שקדש השלכת כדורי מפץ לשם משכן יוכל לקדשה גם לשם עגל... האשמה
האינטלגנציה, האשם ההמון?  — חקרי הלכות כאלה בודאי חשובים, כשבאים לעמוד על 

אפיה של הפסיכולוגיה הצבורית. במקום שלפנינו אינם מעלין ואינם מורידין. העיקר, כי
נשפכו נחלי דם, ולא כפעם הראשונה, כי מאורעות כאלה היו לחזיון רגיל —– אות הוא
כי הכל אשמים! כשהרעה נגעה אל עצמם ואל בשרם של שבנינו שמענו קולות אחרים.
מאורע יאַנואַר עורר כ״כ דעת הקהל עד שהיה הגורם השני אחרי המלחמה. עכשיו הבעת-

צער פה, הבעת־צער שם, ורוחצים את הכפים. האכר הרוסי, הפועל הרוסי הוא טוב-לב,
רך-המזג, הוא רק מטה-זעם. אבל ההמון הוא תמיד מטה זעם; תמיד הוא נמשך בקליות
ואגוזים, בהבטחת עולם-הבא או עולס-הזה; ומסבי ההסתוריה הם תמיד יחידים בערך,

ואותם אנו צריכים להתחשב. ולדעת אנו צריכים, כי הביורוקרטיה אינה נעשה בבוא

המהפכה נשמה דאזלית ערטילאית, כי אם לא תעמד לה ידה להכריע את הכף לצדה,
יהיה לה סוף סוף עוד יד וחלק בהנהגה, ותמיד תעמד לה כחה לשפוך את חמתה עלינו
ולכלות בנו את כל מגפותיה. תעמד לה ביחוד, מפני שקנאת המפלגות החפשיות המתונות,

רוב מנינו ובנינו של העם, תצטנן מיד כשדרישותיהן תמלאנה. בכל אופן „הקנאה האפול-

טונית" תתמעט. וקנאותן של המפלגות החשוכות תלך ותתגבר. והן יותר קרובות אל רוח
ההמון הרוסי, יותר מוקדשות בהפסיכולוגיה שלו ויודעים במה להסית את יצרו ואיך להשתמש
באינסטינקטיו. ואם כשהסכנה היתה צפויה לכל לוחמי החופש לא עמד איש בפרץ, מה תקותנו

כי ניחל לימים הבאים? המאור שבחכמה שתמלא את הארץ עם המשטר החדש
לא יחזיר למוטב. אירופא המערבית כבר למדה בבית-ספר. על דגלה חרותה באש ודם ההומניות.

אלמלי מעשים כאלה שנעשו ברוסיה היו בתוגרמה, כי אָז כל צייה היו כבר נמצאים

במימי הבוספר. אבל דמנו הפקר, ובמקום שיש שנאה פסיכזית - הס כל הגיון והס כל
רחמים! סוברין וגרינמוט ג״כ למדו מעט. וסיעתם לא מתה. יש להם ממלאי מקומם בין
הדור הנולד. בה„דמניסטרציות הפטריטיות״ השתתפו הרבה מחניכי היכלי החכמה. לא מתו

עוד לוחמי מלחמת מצוה והקריאות: „מות ליהודים!" שנשמעו בצרפת לפני שנים אחדות

בלי הדף, לא ישארו ברוסיה הר ריק בחללא דאוירא... וביום שהדלת הנעולה תפתח,
ויושבי התחום ינסו להדחק לפני ולפנים, אז -— הורידוּ לעפר את דגלי החפש שלכם

ואבלות שימי עליהם!...

 והיום ההוא בא יבוא. ומגופות אדם יבנו גשרים לעבור מתוך התחום לעבר התחום.

וצהל ורחב רוחנו, ושכח נשכח את הזבחים והקרבנות של היום, כמו ששכחנו לא כבר
את קישינוב הומל וזיטמיר. וזכר נזכר רק את המושבות בא"י „שאכלו את יושביהן". ועניים

ודלים נשאר כמו שהיינו, ונתעשר במושגים דקים מן הדקים, בתורות חדשות ובאבק



ספרים חדשים. ועל כל דבור מפוצץ, על כל ו„יש לישב“, שיתעשר בו ספר-המלים שלנו,

יתעשרו קורות-ימינו בדפי דם ואש... ומוסר עדיין לא נקח. ונרפא את פצעינו בצרופּי
שמות ובלהטי חרטומים, וכמשוגע למראה עינינו נהיה לבלי ראות כי הדם שותת... ואכן

אין תקוה לעם, שאינו מזדעזע אלא אם יקימנו השוט, ואין תקוה לתנועה שהשד והשבר
היו לרוח החיה באופניה, ואין תקוה לתנועה הרוצה להחיות את המת במספרים יבשים

ובאותיות פורחות. ופליטי-החרב, שיאספו להפך ארץ שממה לנושבת, יברחו מהאת
ומהמחדשה, כאשר ברחו לפנים מן החרב, מיד כשאיזה קרן-אור תחדור להם מארץ

הדמים, וישכחו את כל המכות שהוכו, ויזכרו רק את השומים והבצלים, וישובו מצרימה...

ואולי יעמד ליהודים איזה רוח והצלה מאלה, אבל אם יש עוד שארית ופליטה ל„עם

היהודים“ לא מאלה יבנה! הבריאה שעלינו לברא אין דוגמתה בהסתוריה, ולא בדרכים

הכבושים נגאל, והגיע השעה לאסף את הכחות הפזורים, שלא שמי הנחושה של הגלות

והשואות המתרגשות עליהם הבריחום, ולא השמשות שיתראו עליהם יחזירום, המואסים

בברכות הגלות ובאורותיה כמו במגפותיה, להחל עבודת העתיד ולבוז להאומרים כי אנו
באים לקצור את אשר אחרים זרעו ומן המוכן נאכל את יגיע- כפיהם... עוד לא נכתב

הפרק האחרון של דברי ימינו, ועוד איננו יכולים לדעת מי יאכל פרי מי. ואולי דור חדש
כי יקום וישא עיניו ל„משואות העבר“ יביט בגאון על יחידי הסגולה שהדירו הנאה מהעולמות
שכלם טוב, שהבטיחו להם חלף נשמתם... ואם אפילו לא ימצא אלא מצבות וקברים —
יביט עכ״ז בגאון על „החולמים“ השוכבים על אתיהם ומחרישם, שעשו את הנסיון האחרון

להחיות עם קשה לב ועקש, שמצאו בלבם את עולמם, וכל הזרמים לא גרפום וכל הרוחות

לא זזום, שהיו גבורים בודדים בחייהם, וגבורים גם במותם...
א. ציוני.

גלמוד.

בבקר בבקר, שעה אחת קודם יציאתו לעבודתו, רגיל הוא המורה

י ו א ל ס ו ן להכנס אל בית חברו ש י נ ק י ן, השוכב עדיין ער במטתו

בחבוק ידים, ולפנות אליו בשאלה, חציה תמיה וחציה תוכחה:

העודך ישן? הלא זה השעה העשירית?

והלז עונה בפנוק מתוך פהוק רחב: 

?הזמ רתוי לוז גונעת ךל שי םולכ ?דיספמ ינא המ יכו—

ובערב בא ש י נ ק י ן אל דירתו של י ו א ל ס ו ן ומוצא אותו יושב
ומעין בספר, והוא פונה אליו בקצת לגלוג וקצת מנוד־ראש:

טטחמו בשוי התאו ,םייחה ,םייחה הנה :הארו ךיניע אנ אש— 
בגוילים מתים.

י ו א ל ס ו ן מתנצל ועונה באנחה:

.ונחנא תוצוצר תומשנ יכ ,דימת ינא רמוא אלה ...איה הלחמ ןימ— 
שני החברים מצאו זה את זה בראשית ימי האביב, נתחבבו זה על

זה והתרועעו זה עם זה.



י ו א ל ס ו ן הוא דר, בכרך זה שבע שנים. מכרים רבים לו, אך
ידיד אין גם אחד.

הוא חשב את עצמו לאדם עמוק, שקשה לו בשביל זה למצוא „אני

שני״, שיחוש וירגיש כמותו.

מלבד זאת התרחק מן החברה, משום שלפי דבריו אין הוא יכול
להיות חבוש בעבותות הנימוס. 

יודע הוא, שמכיריו מלגלגים עליו, על שערותיו הפרועות, על משקפיו

הכחולות וקוראין לו „פילוסוף״.

אך הוא בז להם וללעגם בלבו, משום שמכיר ויודע הוא את ערכו לעומתם.

כמה הם עוסקים, אף הטובים שבהם? אחד מספר חדורים והשומעים
צוחקים בקול, אף על פי שלדעתו אין בזה אלא ליצנות; וכשהוא מתחיל

מדבר, מיד הוא שומע לגלוג: „פילוסופיה”.

ולכן בחר לו י ו א ל ס ו ן להתבודד עם ספריו, שהוא מבין אותם
והם מבינים אותו.

אך יש שלבו היה מלא המון מחשבות, המתפרצות החוצה, ואז
התגעגע י ו א ל סון לחבר ורע, להשמיע באזניו את הגות רוחו.

ואז היה חושב את עצמו לבודד ונעזב, והיה מרחס על עצמו ונד לגורלו.

ויש שכבדידותו היתה הפונדקית שלו, אשה אלמנה, פונה אליו

בשאלה של השתתפות: מפני מה הוא יושב לבדו תמיד.
וי ו א ל ס ו ן היה מתחיל מרצה לפניה פרק בפסיכולוגיה, כי קשה

מאוד למצוא בין בני-האדם הד לקולו של הלב...

והפונדקית מנענעה בראשה ואומרת:

...השיאהמ ןמאנ רתוי דידי ךל ןיא .השיא תאשל ךירצ ךתומכש קור ---
י ו א ל ס ו ן משיב לה בבת-צחוק, כדרך שעונים על שאלות תמימות

של ילדים, כי לו יש השקפה אחרת לגמרי על הנשואין, כי שאלה
גדולה היא וחשובה...

והוא משמיע באזניה המון מחשבות עמוקות ואוריגינליות, אף על פי
שמכיר הוא, כי אין האשה הפשוטה הזאת מסוגלה להבין אותו.

אך י ו א ל ס ו ן מצדיק את נפשו: „רוח היא באנוש״

ככה היה מנהג י ו א ל ס ו ן עד התודעותו אל שי נ ק י ן, עד
פגישת שתי הנשמות הקרובות זו לזו.

י ו א ל ס ו ן הביע זאת לא אחת, כי רק ב ש י נ ק י ן מצא את 
האדם אשר ערגה נפשו אליו.

על פי השקפה ראשונה נראה, כי שונים הם שני האנשים האלה



בתכונותיהם, אבל העין החודרת מכירה, כי הנשמות שלהם קורצו מחמר אחד.

כך חושב י ו א ל ס ו ן. 
הוא אוהב מטבעו את הפילוסופיה ואת החקירה הרצינית, וחברו יש

לו נטיה לפתגמים קצרים ושנונים. ובכן מוציא ש י נ ק י ן מפיו סנטנציה

חריפה, ו י ו א ל ס ו ן בא אחריו ומבאר ומברר להאומר בעצמו את כונתו

ואת העמקות שבדבריו.

שניהם הם נזירים מן החיים; אלא שי ו א ל ס ו ן מתיחס אל הכל
בשלוה פילוסופית, אף על פי שמכיר את כל הכיעור שבחיים, אך סובר

הוא כ ש פ י נ ו ז ה : „אין צריך לכעוס, אלא להבין״, וש י נ ק י ן מתמרמר

ושופך את חמתו על בני האדם, שהשחיתו את החיים, ולכן הוא בורח
מהם ומהמונם.

בשיחותיהם הארוכות נוטלת שאלת האהבה מקום גדול. י ו א ל ס ו ן

אין לו בלבו טינא על הנשים, משום שאי אפשר לדרוש הרבה מזה,

שהטבע לא חנן אותו... כשם שאפשר להביט במנוחה על מעשי ילדים
ותעלוליהם, כך אין לך להתרגז למראה הריקניות שבנפש האשה... הוא,

י ו א ל ס ו ן, נשאר רוק זקן, מפני שנקלה בעיניו אשרם של ה„מישטשנים",
והאשה, לדעתו, אינה מסוגלה כלל לאושר נאצל מזה...

לא כן הוא ש י נ ק י ן. הוא מרומם ומשבח את האשה האידיאלית,
מבחר יצירותיו של הטבע. אך קוצף הוא על „כבלי הקולטורה". על „אזיקי
הנימוס״ על „מוסרות הציווליזציה" שהם הם משחיתים כל יופי והם הם

שנטלו גם מן האשה את טבעיותה. תמה הוא, אם יש בדור הזה אף אשה

אחת, הראויה לכבוד ולאהבה לא כל שכן.

בכלל נכרת בהשקפותיהם של שני החברים נטית האחד לפרוזה
ונטית השני לפואזיה.

י ו א ל ס ו ן אינו מחבב ביותר את הספרות היפה ואת השירים עוד
פחות מזה. וכמה פעמים הוכיח את ש י נ ק י ן על שאדם כמותו עוסק
לפעמים בהבלים כאלה. „מביאים ראיה מ ג י ט ה. אבל כלום היה זה משורר?

זה היה פילוסוף״

אך יותר ויותר מכיר י ו א ל ס ו ן בחשיבותו של חברו, ואף על פי
שמעולם לא יאמר שבחו בפניו, אך בלבו הוא מפנה מקום רחב לאדם זה.

."תילגרמ יתאצמ ברה לוחה ןיב„
כך מהרהר י ו א ל ס ו ן.

זה היה בסוף ימי הקיץ.

בבקר אחד, כשנכנס י ו א ל ס ו ן, כדרכו, אל דירתו של ש י נ ק י ן,
מצא את המטה מוּפנה, החדר מכובד, והחבר איננו.



י ו א ל ס ו ן הכיר זה ימים אחדים בפני חברו, כי דבר לאט עמו,

אלא שהמתין עד שיספר לו חברו בעצמו.

ובערב היום ההוא לא נראה ש י נ ק י ן גם בביתו של י ו א ל ס ו ן .
י ו א ל ס ו ן יצא לטייל יחידי. הערב היה כה נעים, כה משיב-נפש,
אך לאחר שעה קלה שב אל מעונו. טיולו הטיל עליו שעמום. כל כך

התרגל בחדשים האחרונים אל כן זוגו.

גם ממחרת לא ראה כל היום את פני ש י נ ק י ן.

מפי הפונדקית של חברו נודע לו, כי, כמדומה לה, היה דיירה לחתן...
__ ?  ?

וביום השלישי, כשישב  י ו א ל ס ו ן לבדו בגן, עבר על פניו זוג מטייל,
והוא הכיר את חברו ש י נ ק י ן.

רק אחרי עברו הכירו י ו א ל ס ו ן. הוא התחיל מסתכל מרחוק, בשביל

להתבונן אל העלמה, בת לויתו של חברו.

זו הפנתה את ראשה והעיפה עליו מבט, וגחוך קל נראה על פניה.

"..ויגהנמ לעו וילע גלגלו ויתודא לע ן י ק נ י ש הל רפיס ןוכנ לא„

לב י ו א ל ס ו ן התחיל דואב.
כששב אל ביתו, כבר היה לילה. אך הוא לא מהר להדליק בחדרו

את המנורה. ישב על מטתו והתחיל מהרהר ומהרהר

וכשהזמינה אותו הפונדקית שלו לשתות תה, לא סרב כלום ויצא אל

החדר הגדול וישב לפני השולחן הארוּך, שעמד עליו מיחם רותח עם כוסות
וכפות.

הפונדקית שאלה אותו, מדוע פניו זועפים ורעים, שמא חולה הוא
חס-ושלום.

והוא הרצה לפניה השקפה שלמה על דבר מחלות הגוף ומחלות

הנשמה... על אדות בני-אדם חלשים, הזקוקים לרעות וידידות ועל אדות

החזקים, שמוצאים בנפשם די כח ללכת לבדם, כשם שהאדם הבריא אינו

זקוק למשענת.

האלמנה הקשיבה לדבריו בכונה ונענעה בראשה.

 הלא אלה הם דבריה... הכל בידי, האלהים... מה היא מתנת

בשר-ודם?... לפני חמש שנים, כשמת בעלה, עליו השלום, והיא נשארה

אלמנה עם חמשה יתומים קטנים, היתה מפחדת, שמא חס־ושלום תצטרך
לחסדי הבריות... אבל, תהלה לאל, ניצלה מזה... העיקר הוא, אין להתיאש...

י ו א ל ס ו ן לא ענה דבר. הוא שב אל חדרו לגמור את הרהוריו...
מ . בן -אליעזר.



באין מנהיג.

(.לצרה לש ותריטפ םויל)

כששבתי מן הקונגרס השביעי האחרון, לא יכולתי לזוז מן העיר ווינא,
עד שלא בקרתי את קברו של הרצל.

צריך אני להגיד לכם, שמטבעי אינני מתפעל למראה ע י נ י ם
אינני לא משורר ולא אסתתי ואין אני יכול להבין במראות. כמה פעמים
בקרתי בבתי אוסף תמונות יקרות, מפורסמות בעולם; ראיתי אנשים
מתלהבים ומתפעלים, מגיעים לידי דבקות מן היופי ומן הקסם השירי שבהן,
ובכדי שלא להתראות כבן־כפר נעניתי גם אני בראשי לכל אותן התשׁבחות,
 אבל באמת לא נזדעזעה נשמתי כל עיקר. ויש אשר חשבתי בלבי שגם כל

אלה משקרים ונושאים שי להמפורסם, ל ה מ ק ו ב ל ...

אבל תחת זה מזדעזעה נשמתי ב ה ל ך ־ ר ו ח ידוע. כשאני יושב

בביהכ״נ בימים הנוראים וקורא את הפיוטים, כשמתנוצצת בלבי מחשבה

ע"ד עברנו המלא צער ויסורים כ״כ גדולים, כ״כ נוראים; כשכל אותם

היהודים העומדים עטופים בטליתים וקיטלים ומכים על לבם: „אבינו
מלכנו חטאנו לפניך ! אבינו מלכנו רחם על עוללנו וטפנו!" — מתמזגים

ברעיוני למושג ה י ס ת ו ר י אחד, ע"ד ע ם היהודים „שאכפו עליו

הצרות, דוויים סחופים ומבוהלים, סחי ומאוס בין הגוים, מוכים ודחופים
בלי חשך" ; כשאותם רבי שמעריל ורבי בעריל מופיעים בדמיוני כסמל
אומתי האומללה, — אז שוכח אני לגמרי את כל למודי הפלסופיים ואת

כל הוכחותי ההגיוניות, ולובש אני את טליתי וקיטלי ומסגף א"ע בתענית

ומכה על לבי „על חטא" ובוכה בדמעות שליש...

סנטימנטליות, אתם אומרים? לא. זוהי השתפכות הנפש החשה בצערה

העולמי של אומתנו. זוהי התרוקנות הלב, הנושא בקרבו מכאובים איומים,

הסובל ענוים קשים ונוראים, העמוס משא כבד ל ע י פ ה והמתמוגג
בפצעיו. די ללב מלא זה לנוע אך מעט—וישתפך על כל גדותיו.

וכדבר הזה היה לי גם בעמדי על יד קברו של הרצל. לא אותו
ההוד של בית־עלמין, אשר עליו שרו המשוררים וכתבו הכתבנים, עורר.

בי את רוחי, לא שירת המות הניעה את המיתרים שבלבי, כ״א מחשבה



ה נ ו ח ט ב ו   ה ת נ ו מ א ,המואה תוקת הרבקנ הפ :ינתדירחה תחא.
יודעים אתם, חברי, שהייתי אחד ממעריציו של הרצל ומן המאמינים 
בו עד כדי מדת חסידות. ואפילו באותה העת, שהיתה סכנה בדבר, מפני

שכל הדבק בו הוכרז אצלנו לריאַקציוניר, לקצר־מח, לבורזשואי וכל
.ןבא וב תודיל היה ב י ו ח מ ״טרקומד„

 אבל דבקותי בו היתה לא תולדת סימפתיה פ ר ט י ת — כשׂאני

לעצמי ידעתי את הרצל לא יותר מיתר הציונים המערביים — אבל

הרגשתי בו את מרכז האומה הישראלית, כל כמה שהיא עדיין תלויּה
בשרשיה ההיסתוריים. הרצל היה לי בבחינת משיח, איש שבו אצורה

נשמת היהדות ורצונה, איש שאליו התכנסו אותם הנימין הדקים הממותחים
על פני ההיסתוריה שלנו בלי קשור ובלי סדר, והוא, ר ק  ה ו א , ידע לצרף

אותם ולהדקם כדי לעשותם לחוט אוריאדני חזק, אשר יוציאנו מן
הלבירינתה הגלותית הזאת.

ובמותו שבו ונפסקו אותם הנימין ועוד הפעם הנם מפוזרים על פני

עולמנו בלי קשור ובלי סדר – והעולם חשך בעדנו.

המחשבה הזאת היא שדכאתני שם בבית מועד לכל חי. עמדתי

משומם ומרעיד ומביט אל מצבת האבן, המעיקה בכבדה על גופת החלל
הגדול שלנו. ויש שנצנץ רעיון בלבי: הבה ואהדוף את האבן האכזריה
הזאת והתנשאה מתחתיו האדמה ותשוב לתחיה תקות עם רב ויתמלא

העולם עוד הפעם זיו ואורה. אבל תיכף בא היאוש המר וטפח לי על

ם י מ ל ו ע ל דבא .ונניא — דבאש המ !םדא-ןב :ינפ.

והדבר היה בשובי מן הקונגרס האחרון. הלב מלא שממון ושפק
נורא. האורגניזציה הוכתה לרסיסים. זו האורגניזציה שלשלומה והצלחתה

חרד כ״כ מנהיגנו המנוח ולמענה הקריב את מיטב כחותיו. המפלגה 
נקרעה, ומי שהיו עוד אתמול אחים ואוהבים, נעשו היום צרים ושונאים

זל"ז. בתוך הטריטוריאליסטים ישנם אנשים שאי אפשר לי לחדול מלקרוא להם:
חברים. ואולם אחרי הקונגרס השביעי—סוף-סוף, שוּב א י נ ם עוד חברי!

וחשבתי אני עם לבי: אילו היה הרצל חי, הכי קרה לנו אסון כזה ?

הכי הגענו לידי קרע איום כזה? הלא די היה שירים ה ו א את קולו—וכל

המחנה היה מתקבץ תחת דגלו כאיש אחד ח ב ר י ם!

ואולם הקונגרס השביעי היה רק התחלת האסון. מה שבא א ח ר י
זה, הוא הרבה יותר נורא, הרבה יותר איום ממנו. הפוגרומים וכל אלה
נהרי נחלי הדם השוטפים בתפוצות ישראל ואתם כל אותו הפוגרום 



ה ר ו ח נ י שהיה בנו. איום הוא חורבן אלפי המשפחות מבני עמנו ואיום—

 איום הוא אותו החורבן הרוחני שחחרבנו!
לעמו דגב :ונל היה רשא תא וארו ונלש םינותעה לא אנ וטיבה,
כחש וחנף. הצביעות והחנופה כבשו להם מקום בראש ואניני הדעת וכל

אלה אשר זיק אלהים בוער בלבם נדחפו בבושת פנים החוצה.

בדקו נא והגידו לי איפה הם, אנא נחבאו, כל אלו שהיינו שותים

בצמא את דבריהם לפני שתים שלש שנה? על הבמה עומדים ודורשים

ברואים חדשים לגמרי אשר את שמעם לא שמענו ואת לשונם איננו

מבינים, כי אין לשונם קולמוס ללבם ואש מן השמים אינה בוערת בלבם.
ברובם הגדול )מלבד אחדים יוצאים( הגם חסרי כל כשרון ומשוללי כל
מדרגה נבואיית וכל כחם הוא רק להרבות חנף וכחש, לנבאות לשקר

ולתפוש את התמימים שבעם ע"י דמגוגיה בזויה.

מחברינו הראשונים אנו מוצאים עדיין מעט מזעיר וגם אלו הם אותם,

שכך או באופן אחר, יכלו להסתגל אל הדרישה החדשה, כלומר: לפנות

עודף למשאות הנפש הלאומיות היותר מעולות ולקטר לבעלים החדשים.
לבא .ירוחאמ לוק ינא עמוש — "!עגעגתמ זלה הקיטסירמאמל„
למה אכחד ויש אשר במאמריסטיקה אז היה קול אלהים מתהלך ואש
קודש בוערת — והלא אלו הם התנאים הראשונים לכל יצירה. ואולם

לא על העדר  מאמרים מסוג זה או אחר אני מתאונן. לגבי „ריאקציוניר״
כמוני אפשר שכל אותם הפלפולים והחדודים, למעלה ולמטה מן הסקרא,

ע"ד וויטה ומשרתיו או מפקדיו, ע"ד ספירידונובא ושמידט וכדומה לזה, —

הנם )בה במדה שהם יוצאים מגדר הצורך האינֿפורמציוני( מאמריסטיקה

עוד גרועה בערכה מזו של „המליץ" נ"ע. יותר מזה. הנם — התחקות
קופיית, קריקטורות מכוערות למה שהוא באמת גדול ונהדר במקומו—
ב ע ת ו נ ו ת  ה ר ו ס י ת, אבל מתאונן אני על העדר ה מ ח ש ב ה
העברית, על חוסר ה ר ג ש העברי, על אבדן ה ח ו ש העממי הפשוט

מתוך עתונותנו, ושעוד היא כמו מתגאה בעניותה ובנוולותה הזאת...

אינני קובל על מה שאין עתה מקום בעתונותנו למאמרים ציוניים,

אבל קובל אני על שגורשו משם כל אלה שיש בלבם דבר מה להגיד

לעם היהודים, אלא שאין דבר-מה זה מוצא חן בעיני המולי״ם, מפני

שאינו מצטבע ואינו חונף ואינו מקטיר קטורת לאלהים החדשים שלהם!...

וחזיון זה עצמו גם בשדה העסקנות הצבורית: נערים שלא בגרו
מתנשאים לקרואי העדה, ארנבות שמוג־לבם לא נתנם לצאת אל המחנה

בשעה שהיה־צורך באומץ-לב להתיצב מול קשתות המורים ולעמוד נ כ ח
הרוגמים באבנים, הם עתה מנהיגים ומורים לעם הזה. בתכסיסי הטעה



ודמגוגיה גוזלים את האמון מידי העם, וכשהדבר בא לידי הרמת -קרן
ה א ו מ ה, הם פונים עורף וגם נכונים לפרוץ בחומת האחדות האחת הנשארה...

מעשה בפטרבורג ובוכוח ע"ד יסוד מפלגה פרלמנטרית של הדפוטטים

היהודים בדומה הממלכית.

וחושב אני עם לבי: אילו היה ה ר צ ל חי אתנו היום! האם

לא כחו ואומץ לבו לבד היה די להפיח בנו ב כ ל נ ו רוח גבורה ואיל
להדוף אחור את כל אלו נביאי השקר והרועים הרעים?!

אבל עתה — יתומים היינו ואין מנהיג, לכן רפה כחנו וגבורתנו נשתה.

והימים עתה ימי התעוררות רבה בכל תפוצות הגולה. שארית ישראל

מתאזרת עוז וקושרת מלחמה בעד קיומה, בעד זכיותיה האנושיות והלאומיות.

ברוסיא, אויסטריה, ואפילו אמריקה, הננו רואים תנועה להסתדרות

לאומית-מדינית! בשעת הרת־עולם כזאת  דרוש, שיעמוד

בראש איש אזור בגבורת הרוח, אמיץ ועשוי לבלי-חת; מפקד שכל העם
יאמין בו אמונה תמה וילך אחריו.

אבל גבורתנו ואמונתנו קבורה בבית מועד לכל חי אשר בווינא

ומצבת אבן קרה ככפור עומדת עליה ומעיקה בכבדה על החלל הרוקב
באדמה ועל הלב העמוס לעיפה.

ותועות עינינו ברחוב היהודים ומבקשות את הנביא, את הרועה,
אשר יעמוד בראש ויקבוץ את החוטים המפוזרים ויארוג מהם מוסרות

חזקים — אך לשוא.

עד שיעמוד גואל צדק לעם שחוח ונדכה. — — —

משה קליינמאן.



זכור!

זכור את אשר עשה לך עמלק.
זכור, ישראל, את אשר עשה לך העם הנוצרי מדור דור; זכור את נחלי הדמים
אשר הטביע בהם את נשמתך, ואת זיקי העבדות אשר שם עליך, ואת החרבן אשר
המיט עליך ועל נפשך - ואָיַבְתָּ את העם הזה, ואיבת אותו בכל לבבך ובכל נפש

ובכל מאודך!

וְאָיַבְתָּ את העם הזה ואת תורתו ה„קדושה", המלאה סליחה ומחילה, ואיבת את
הגזע הגדול הזה, השואף לדם!

אַל אהבה, אַל סליחה, אַל מחילה להעם הרוצח הזה, להגזע הפורה ראש

ולענה — רק שנאה עזה וכבושה, איבה נצחת, שנאת עולם לשונאי עם-עולם!
אנטי-נוצרות — זה יהיה דגלנו אשר בו נדגול.

עין תחת עין, שנאה תחת שנאה. בנפול אויבנו אל נבכה.
.םדאב םכחה רמא ״םקנ הזח יכ קידצ חמשי„

ו„אהבת לרעך כמוך" כתיב בתורתינו — ולא לעָרֶך.
אל-נקמות ה'. „גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות״.

עלילות דם הם מחפשים עלינו — למען שפוך את דמינו כמים, ואנחנו תמיד
סולחים, תמיד מוחלים—הבוז לנו, עבדים נכנעים, כל רגש-אנוש טבעי אין עוד בקרבנו.
את דמינו הם שותים כמים זה אלפי שנה — ואנחנו, עבדי הגלות, באנו בנקרות
הצורים ונלחמנו מלחמת־מָגן בצוררינו תחת להלחם מלחמת תנופה בחלאת מין

האָדם הזה.

על חרבנו נחיה!

ושנאת עולם נשבע להעם הזה ואל הממשלה הרשעה אשר התירה את דמינו.
שבועת שנאת עולם, כהשבועה הגֵאה של גולי ספרד אשר קללו את ארץ הדמים

לבלי שוב אליה;

אך לא שבועת עבדים נרצעים כשבועת המורדים העברים בארץ הדמים,
הנשבעים-ללחום בלי הרף ל„טובת ארץ מולדתם״ זאת ולאושר „אחיהם האזרחים״

ולאושר האנושיות כלה עד טפת דמם האחרונה.

לא! לא למען שחרור הארץ והעם הרוסי עלינו להלחם, כי אם בעד עצמינו ודמינו,
בעד השגת זכיות אדם וחיי אדם ל נ ו. לא בעדם, חיות השדה, אנו נלחמים, לא

למען שחרורם ושחרור רגשותיהם הפראיות, כי אם בעדנו בעצמנו.
נשכח נא את המליצות היפות והכוזבות של „ומלאה כל הארץ דעה", נתיאש
נא מלדאוג ולהלחם בעד כל „האנושיות״ כלה, אשר לא תדאג גם למעננו, בעד אותה

האנושיות של דעת הקהל האירופית והאמיריקנית, הרואה אותנו טבוחים וזבוחים

לעיני השמש — ומחרשת „בשם הדיפלומטיה״.
בה„שלחן־הערוך" הדיפלומטי שלה, אשר איש לא יֵדע את מחוקקו, לא נזכר
הסעיף הזה, הסעיף של „לא תעמוד על דם רעך" — ואשר על כן הכל שרוי, הכל

מותר לכל מדינה ומדינה לעשות באזרחיה ככל הישר בעיניה.



וזאת היא תורת האנושיות - האנושיות הנוצרית!

למען אנושיות אשר כזאת אין כדאי לנו לשפוך את דמינו, לשאת את נפשנו;
לאנושיות-נוצרית כזו נרגיש רק רגשי בוז וחרפה ואיבה נצחת.

וכברת ארץ, כברת-ארץ אחת, הבה ונמצא לנו לחיות בה ביננו לבין עצמנו —
ולמען עצמנו. נבָדל מכל העדה הרעה של אותה האנושיות הנוצרית. נהיה נא עם —

לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב. כי לא כצורנו צורם.
וזכור נזכור תמיד את אשר עשה לנו עמלק בכל הארצות בכל המקומות ובכל

הזמנים ולא נשכח לשנוא אותו בכל לבבנו ובכל נפשנו.

עַל חַרְבֵנו נחיה — או נמות!

א.מ. גנצר.
ברלין. אחרי הטבח בביאליסטוק.

מִחׂדֶׁׂש לְחׂדֶׂש.

(.תירבע הפקשה)

א.
אפשר שנמצאו בתוכנו יהודים לאומיים,

שבסתר אהלם רגנו על העתונים העברים,

שבחדשים האחרונים השקיעו את עצמם יותר.

מדי בעניני „הדומה", ובכלל הרבו מאד לטפל
ב  ו ו י ט ה-ו ד ו ר נ ו ב ה. ובפוליטיקה

רוסית, עד כדי להסיח דעת משאלות הפנימיות

של עמנו, כאלו כלן כלן משולבות ונאחזות
בשאלת ר ו ס יה — הנה בא עתה לפניהם

ענין אחד, התופס את כל עמודי העתונים
העברים, והענין הזה הוא כלו יהודי, שאין

להרהר אחרי יהדותו.

הפוגרום האחרון ש ב ב י א ל י ס ט א ק!

זה שני שבועות אתם קוראים בעתונים

העברים את כל אשר עבר על עיר יהודית

ועל דבר החרדה הגדולה אשר הקיפה את
כל „תחום המושב״, שחיי יושביו תלואים

להם מנגד.

והמעשים אשר נעשו, השוד והטבח
אשר נערך ליהודים, האכזריות האיומה

שנגלתה לעין, כל אלה —

יֵדְּכ םֶהָּב שֵיְו ַחּמַה תֶא םיִבְקֹונ„

לְהָמִית

אֶת רוּחֲךָ וְאֶת נִשְמָתְךָ..." 
ובפעם הזאת אי אפשר להתאונן, כי

האסון הגדול, שבא עלינו לא עורר השתתפות
מצד שכנינו הנוצרים, כי לא הרעישו העתונים

הרוסים והאירופאים בכלל את העולם על

אדות הנבלה שנעשתה. אדרבה, על פי

הקרירות השוררת בלב אירופא הנוצרית

ביחוסה אל עם היהודים, לא חכינו כלל

להשתתפות רבה כזו.

מלבד העתונים הרוסים, שהקדישו מאמרים

רבים לפוגרום הזה, מלבד הדרשות המלאות

רגש אדם, שנשמעו בתוך כתלי „הדומה“,

כנגד עורכי הפרעות, עוד הרימו קולם

העתונים האירופאים ודברו קשות עם

הממשלה הרוסית על מעשיה המקולקלים ועל

הפוליטיקה האכזריה שלה.

מפני מה זכה פוגרום זה לפרסום כל כך?



והלא בשלש השנים האחרונות היו כמה
וכמה טביחות ביהודי רוסיה, וביניהן כאלו

שאינן פחותות באכזריותן וברוב קרבנות-האדם
מזו ש ב ב י א ל י ס ט א ק ?

בכל עת שבא לידינו מאורע רב-הערך,

שקשה לעמוד על אפיו, שאין אנו מבינים

את הופעתו, הרי אנו צריכים לבקש את הסבות

שגרמו לו ואין לומר: רק מקרֵה הוא.

ובענין שלפנינו לא קשה כל כך למצוא

את החידה ולהשיב על השאלה: „מה נשתנה“

הפוגרום האחרון היה עלבון גדול מצד

הממשלה הרוסית בכבוד הדומה. הרי זה 

כאלו אמרה באירוניה: אתם יושבים בהיכל

הטברי ודנים ומתוכחים על אדות החופש,

מחרפים ומגדפים את הביורוקרטיה, מנבאים

למפלתה במהרה, ואנו העומדים מצד הממשלה

נראה לכם את כחנו ואת גבורתנו, ונראה יד מי

תהי על העליונה. הנה לכם פ ו ג ר ו ם!

זהו זלזול שאין למעלה הימנו בכבוד

..רמרמתהו וב שיגרה אוהו ,“יסורה טנמלרפה„

בזמן הפוגרומים הראשונים האמינו

באירופא, כי רק „בשעת חירום“ יש מקום
למוראים כאלה, ובשעה שבמדינה שורר

בעצם תקפו הטירור של הריבולוציה אין

להמלט מקרבנות אדם. ב מ ק ר ה היו

יהודים למשסה, אבל בעיקר הדבר אין אלו

אלא קרבנות הקונטר-ריבולוציה. ואולם לאחר

שתרגע הארץ, והדבר הזה יבא עם אספת

נבחרי העם אל הדומה, א ז  א י  א פ ש ר

כלל שישובו מחזות איומים כאלה.

כך היה מהלך הרעיונות של עתוני אירופא.

עתה ראו, כי כבר כלו כל הקצין
ו„הגאולה“ “עדיין לא באה, והפוגרומים

הולכים ומתחדשים עם כל פראיותם. ולמראה

כל אלה העמידו קול זועות.

מלבד זאת, אם נ פ ש ה   ש ל   א י ר ו פ א

אין על רוסיה, שעד היום היא ח צ י - א ז י ה

בעיניה, הנה מ א ו ד ה, רכושה, שקוע

ברוסיא. ולכן היא מביטה בשבע עינים אל

הנעשה שם, ומתיראה מאד מפני המהומות

התכופות הבאות ברוסיא, העלולות להביא

אותה עד בנקרוט. ואז - הלכה חמורך,

טרפון ! המיליארדים של אירופא, המונחים

במדבר רוסיה, מה יהא עליהם?

ואפשר שלבה של אירופא נוקפה קצת

על אשר בהלואתה האחרונה לממשלת רוסיה

נתנה חרב בידי הביורוקרטיה להלחם בחמה

שפוכה עם תנועת החופש בארץ. הנה כי כן

היא, אירופא, שגרמה לטביחת ביאליסטאק.

איך שהוא, עלתה עתה שאלת יהודי

רוסיה על עמודי העתונים, הרבים את ריבם,

התובעים את עלבונם, הדורשים את משפטם,

הלוחמים על זכיותיהם.

ובמדה שחזק הקול מ ב ח ו ץ, הקול

הנשמע להגן עלינו, כך רפתה האנחה

מ ב פ נ י ם אנחת כנסת ישראל בגלות...

העתונים העברים אמנם מבכים את

חללי ב י א ל י ס ט א ק, אך הם מורידים

דמעות על אסון ה י ח י ד י ם ואינם רואים

בפוגרום הזה אות לכל האומה הישראלית, כי

אל לה לשכוח אף רגע אחד את מצבה בגויים...
באזניהם מצלצלים הדברים הטובים של

חסידי-אומות-העולם, בלבם מתעוררת התקוה

כי לא יתום בודד הוא ישראל בעמים, עיניהם

מצפות אל אירופא הגדולה והאדירה, משוש

כל העולם, כי תסתירם בצל כנפיה...

ואני שומע את דברי הנביא הקורא:

“!הרזעל םירצמ םידרויה ,יוה„

בן-בג-בג.



על הדרך.*( 

תופקשנ תודבכנ דאמ תואצות רשא תוצרמנ תודבוע יתאלמ הפוקתב ונא םידמוע„...

להן ובטוחים אנו אפוא כי הקהל העברי ימצא חפץ במפעלנו אשר אנו אומרים לעשות:
להגיה אור על כל החזיונות האלה העומדים ברומו״  לא ! לא בשפה זו נבוא לדבר.

אליכם כיום הזה, כי כזאת וכזאת כבר שמעת דיכם, ולא סגי בזה שתואילו, המכובדים,
לשבע רצון ועונג עוד פעם במה שאזנכם הכבדה רגילה לקלוט לתוכה, במה ששגור

על פיכם הפתוח ובמה שלבכם הגס גס בו.

לא סגי בזה וגם לא כדאי. סמי מכאן „בטוחים״... סמי מכאן „תקופה"...
כי „התקופה המלאתי״, אשר בשמה תקראו או תשמעו קוראים כל היום, — הנה
הלא רק לפני ימים מספר לא היה איש שיטיל ספק בה או שיאמר לבטל את חשיבותה
המחלטה לנו; הכל ידעו אז כי ב„תקופה אשר אין ערוך לה" אנחנו חיים, כי עולמות

חדשים מתהוים, אופקים חדשים מתגלים, אפשריות חדשות מתרקמות וחזיונות בלתי

נפרצים עולים; הכל ראו את המראות ואת קולותיהם ולפידיהם ואת השופר אשר בתוכם

ואת אלה התלוים בין שמיא וארעא, ש ל א נעו לכל זה ו ל א עמדו מרחוק...
ימים מועטים לא עברו עדיין מן האתמול הלז, שהכל ידעו בו, הכל ראו והכל
הודו!... ואם היתה נפש אשר יחד עם ה„אתמול והמחר” ידעה גם את ה„הם ואנחנו", אם
היתה עין אשר ראתה ג״כ כי סוף סוף רק באינטלגנציה רוסית שרובה יהודים הכתוב

מדבר כאן, והולכת-קדימה זו הלא חשבה ת מ י ד גם את שעת-השלום היותר איום,

גם את ההוה היותר עומד וקים, לתקופת-„סערה", לתקופה של הרת מעשים כבירים
ושנויים מתחוללים, — אם היתה נפש יחידה כזו ואם היתה עין בודדה כזאת — מי
השגיח בהן, מי יכול להשגיח בהן, בשעה שכל העובדות הצומחות, כל המעשים

שנעשו היו על הדגלים למבשרי „תקופה מיוחדה במינה, שאין אחרת זולתה"?!
והנה... המיוחדה־במינה הלזו אמנם הביאה סוף סוף גם את ההתעוררות המיוחדה

במינה, אך... בכל בית ישראל שמחוץ לארץ ההיא... אספות ונדבות... לא כמו אחרי
זשיטומיר ובנותיה, שלא היה להן מזל, כידוע, ולא עוררו...

והלכך, אף על פי שכלנו, כלנו חיבים תודה לתקופה הגדולה הזאת, שלמדה אותנו
כי רק ב מ ל י ו נ י חביות דם ומח עצמות ובשר כתות יש כח בכדי לעוררנו לנדבות...

לנדבות שיפרנסו את האויב... אעפי״כ נוטים אנו לאמר: הבו גודל לה, לתקופה זו, -—

והניחוה! ... כי כל דבר שאינו בא לקרבנו אל אותה המטרה, אל המטרה של בנין בית
ישראל ההרוס, אל המטרה של רכישת מקום בשביל הנדידה שלנו, זו הנדידה הישראלית,

התדירית, זו הנדידה שלא תפסק ושאי אפשר לה להפסק, זו הנדידה-הנזילה של מכה

-תונוילגב םיעטוקמ םיקרפ ,”הדסמ„ ירבחמ דחא ,יאחוי- רב סיפדה הזה םשב (*

כסלו ש"ז של השבועון „היהודי” היו"ל בלונדון בנוגע לקונטרסי „המעורר”, שהתחילו
אז לגשת אל הוצאתם. ואעפ"י שהקטעים הללו לא היו אלא דברים בעתם, דברים קודם
למעשה, אפשר שגם עכשיו – כש„המעורר" גומר את מחצית-שנתו הראשונה, —

יתענינו בהם אחדים מקוראי הכתבים האלה, ביחוד, א ל ה הטרחנים והסרבנים שבין
קוראינו, אשר טרחנותם וסרבנותם א י נ ן באות לשם, התרעמות והתאוננות בעלמא.—



טריה מעל גופים זרים לה ודוחים אותה... כ ל  ד ב ר  ש א י נ ו  ב א  ל אַ ח ד   א ת   כ ל 
כ ח ו ת י נ ו  ב ש ב י ל   ב ק ש ת  ה מ פ ל ט — אינו כלום!

והלכך, אע"פי שכלנו, כלנו, מוץ נדף, שארית המעט, יודעים ומכירים כמותכם,
בני דעת, את האויב-החיה אשר בו תלחמו, הנה אנחנו שכח לא נוכל לשכוח—ולנצח—
גם את לא-האויב, את השכן הטוב, שתמיד הרי אנו כצנינים בעיניו, שתמיד הוא נכון
לרדת לתוך חיינו, שתמיד הוא נכון לעמוד על דמנו ושאחר אינו יכול להיות ולא יהיה...
והלכך, אנו אומרים: העובדות הנמרצות אשר תוצאות מאד נכבדות נשקפות
להן" – לעולם לא מפיהן אנו חיים! יחסנו אליהן צריך להיות תמיד רק יחס של

אנשים עברים חפשים השואפים לגאולה עצמית. -—

,שערבו םערבו ... עח־עח ,״םיריעצה„ בוש ןכבו ... ַאהַא ... ?םיפ־א־וש־ה„ 

ומהפכות, אִ״ ?
חם ושלום, נוחי־עדן, לאטו לכם, נוחו על משכבותיכם! לא להפך כי אם לקיים

את הבלתי־מהופך ולהמשיך את העבודה להלן — הנה רצוננו; ולא „ברעם וברעש״—
בכל חרדת-הקודש ובכל דממת-הקודש שבלבותינו אנו נצבים היום, לנטור את הכרם, 

הכרם שלנו, אשר לא יזמר ולא יעדר ואשר קמשוניו עלו חרולים ואשר עוד מעט וגם
קמשונים לא יהיו לו.

,הברדא ,הברדא ...הדיחיה הדירשה תא רישעהל שדח ןויסנ דוע ןכבו ...הא־ַא־ַא„
הבה ונראה מה יהיו חלומותיכם... כבר נסו בזה גדולים וטובים מכם, חע... התבראו

?“ןיאמ שי„

לא, בעלי־פהוק, לא יש מאין, כי אם יש הגון, ערכי מן היש המסוער, ההולך
ונפחת. את ההתחלות ההרוסות רואים אנו. ואולם אם רוח הטובים שבנו לא יפול עליהם

לגמרי — יעשה הדבר הצריך להעשות. —
כי מה אנו שואלים מעצמנו כיום הזה ומה אנו רוצים?

רוצים אנו, כי האדם העברי, זה בן העניה והסוערה שנשבעה בשמים ובארץ לבלי

לותר על קיומה, זה האיש אשר נפשו דקה וחדה בו מקדמת דנא ואשר אותו הצער.
נתון בלבו, ימצא בשפתו, שפת מנעימי זמירות ישראל ובעלי האגדה, שפת הפיטנים
והמקובלים והחסידים הראשונים, שפת „המחשבה והכנור" ו„מעבר לנהר", שפת „בעמק

הבכא" ו„משא נמירוב", – מכל הקרוב אל לבו, מכל הנוגע להשקפת עולמו, מכל
משאות־נפשו, מכל זהרורי נשמתו, מכל הדי רעיוניו, מכל קרני דמיונו, מכל דברי אלהיו

העולים מן הארץ...

וקרא נקרא לכל אחינו הספורים, המעטים: יעשו נא מן הקטנות אשר ינתנו להם
אותן הגדולות אשר בהן תהלך נפש כולנו. יהי ראשיתנו מצער, אך אל נא תהפך

שאיפתנו העזה לאפס מוחלטת, אל נא יהי המות הדומם מנפנף עלינו בכנפיו...
—המרגורפו ...ע ע ...המרגורפה :רקיעה .אל ותו תוצילמ :רבדה אוה !תוצילמ„

ברור הדבר שפרוגרמה אין להם“!

אהה, תבענים מפהקים, שאין לכם צורך בשום דבר ושיש לכם צורך בארבע
סעודות, בשלש חליפות בגדים — ובפרוגרמה!

כי האיש אשר אזנים לו ולב לו לשמוע ולהבחין בין אומר לאומר, בין מלים למלים
ובין קריאות לקריאות, הוא ידע ויבין מעצמו כי לא מקרירות רוח ומחוסר פרינציפים או



מרצון למצוא חן בעיני הכל לא נחרות על השער: כתה זו אנחנו, בשיטה זו אנו
מחזיקים וכל הזר לא יבוא פנימה. – כל הזר לאותו הקול המדבר מתוכנו לא יבא גם
אחרי „הגדה“ מיוחדה עם ל“ג פירושים מצדנו ולא יתבונן גם אחרי אשר נוסיף לאין סוף
קוים מוגבלים ומסומנים. והאיש אשר לבו ער בו, הוא יבוא וישמע לקול המעורר הבא.

כי כה יאמר המעורר:
ראה, בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך הכואב באתי כיום הזה.

כיום הזה — יום אשר לא היה עוד כמהו לרוע מיום אשר הלכנו בגולה, יום של
פחדים בלתי נפסקים ואי-אמון בחיים לשארית הנמצאה, יום שכלו כזבח ארוך דומה —
 כיום הזה —יום אשר עין בעין אנו רואים את כל ההתנונות של זרעו של אברהם
אבינו בכל הגיטות אשר הודחו שמה, את כל התפוררות האומה, התרוקנות תכנה והמות

השחור האורב לה, הבא עליה, את כל עמק היסורים של גסיסת-ענק...
כיום הזה — יום שהאדם נמכר בו למלך, הנשמות העדינות הולכות ונמקות משעבוד
ומכבלים, העניות והגסות והזדון שופכים את ממשלתם על כל „והשכינה תכבוש בענן

ראשה ומעוצר כאב וכלימה היא פורשת ובושה"...
כיום הזה — אשר אי-הדעת מולכת בכפה, ודברי תורה נתמעטו, וכעורים נגשש
באפילה, והספקנות אוכלת לב ונפש, והמרה השחורה משתפכת בכל, והעצבות מתרבה,
והעמודים נופלים, והאמונה בשמים שבארץ מתמוטטת, ונדדו היחידים, הבודדים, הנזירים 

לבקש את האלהים—– ולא ימצאו...
כיום הזה, — הנני בא אליך, את נדּכה.

 ולא להתימר לפניך בדרכי הסלולה, לא להתנפח בדוגמאטים שלי הקבועים, לא
לצוותך: זו המסלה האחת והיחידה, לכה בה ותמצא מגרעה!
כי לא מרגעה תדע אתי, אחי, אף לא שלוה ולא הנאה.

כי לעוררך אני בא, אחי, לעודרך לאמר: שאל, בן-אדם, לנתיבות עולם, שאל,
אי-הדרך, אי?...

 לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא; להעלותה ולהרחיבה ולחזקה למען לא.
תאבד בחפושיה הקשים.

וכה יאָמר לה: שמע, בן ישראל, שמע בן-הצער, שא ראשך, שא ראשך —
וינשאו פתחי-עולם. אַל מנוחה ואל הונאה עצמית תהי איזה שתהיה, אַל יראה מפני כל
תוצאות, תהיינה מה שתהיינה. אַל קורט של שקר ורכות-הלב. הלאה עננים, צא מנקרת
הצור, הסיר מעליך את הכף. גשה עד הערפל, עלה לפרדס, ראה את פני ההויה. השיג

את מהותה, את כבודה. התקדש...

נתקבלו.
כתבי  ז ל מ ן  ע פ ש ט י י ן . כרך ראשון סט. פטרבורג, תרס״ה. )בקורת
על הספר החשוב הזה תבוא באחד מקונטרסי „המעורר” הבאים(
מ לעוויט: א( צו מיין פֿאָלק. ב( משלים ושירים )רוסית(

נויארק 5091 .
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