
יו"ל פעם בחודש ע״י אגודת „מסדה‟, לונדון
ואגודת מפיצי שפת עבר וספרותה, נויורק.

שנה ראשונה. קונטרס יב. דצמבר 6091.

הַמְּעוֹרֵר 

התכן:
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 בהיר וטמיר )אזכרה( — — ר׳ בנימין.
 שונות.
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  לִפְנֵי שׁוֹאָה

מחזות     בשלוש מערכות      מהעבר הקרוב.
מאת י. אבויה.

מערכה ג.

אוּלם —בית רבי מאיר.

חדר מרובע. מאחורי הבמה דלת לחדר המטות. מימין דלת לחדר האוכל- קמודה 

מכוסה במפה מרוקמה, ועליה עשישית וגולה ירוקה. משמאל שני חלנות. ספה רכה.

שלחן מעגל. כסאות רכים. הרהיטים מכורבלים במעטפות לבנות.

לפנות ערב. בחדר חצי אפלה. מסדק דלת חדר המטות, מעבר לסף בוקעת קרן

הזורקת כתמי-אור על שטח הרצפה. כסאות אחדים עומדים בערבוביה. השלחן מעתק

ממקומו. פה ושם מונחים מפוזרים ספרים פתוחים וסגורים.

נשים עובדות מפתח לפתח וצנצנות וכוסות בידיהן. גברים, זקנים וצעירים, יושבים

ועומדים; מדברים בלחש. הקולות באים זה אחר זה ובערבוביה.

מחזה א.

?ינשה אפורה היה רבכה —

היה.

היה באחוּזה. הפריץ סידלובסקי היה חולה. עכשיו בא הנה.

מה אָמר?

מה יוכל לאמר?

הסכנה עברה?

עברה, ברוּך השם. להרבי, הוּא אומר, מוח חזק.
מחדש חידוּשים. גם הוּא מסכים, ששלמה המלך חכם היה.

נס מן השמים הוּא, ששני רופאים יש בעיר. האחד הלא נסע

אתמול. וּמה היה, אל תפתח פה לשטן—

ושאלו את ה„בונדרים‟  שלנו, ויאמרו כי גם באחד אין צורך.
יש אדות מי לדבר.

ואָנכי אמרתי אז, כי צריך לתת מכסף הקהל לרופא. עתה הודוּ לי.

ברוּך הבא! בכל מקום שיש „ויהי‟, הוּא שם.

שבת היה הרבי בריא ושלם. עוד התפלל ותיקין, כדרכו תמיד.

שבת זוּ היתה האחרונה לתפילת ותיקין.



לפני האחרונה.

.הנורחאה רמוא ינא —

.הלפנ הקילד יכ ,ונלש שרדמה תיבב ובשח —
.ּונלש ד״מהיבב םג —

.נ״כהיבב םג —

.זיולקב םג — 

.עדוי שיא ןיא רבדה היה דציכו —
.אפורה רמא ךכ .ּוהזחא ץבש ןימ הזיא .תעדל ןאכ שי המ —

.ּונלכ הפ ידבכ .ותא רבדל ןאכ לכּוי ימ .אפורה רמָא —

.אפֹורהמ בוט דוע ,פַאצַאקכ תיסּור רבדמ קיצנליוו — 
.טקנ אמזּוג .אפורהמ בוט —

.ןיסַאלקה לכ הרמג אלה לחרו—
.רסח דחא ,לכ אל —

.לכ רמוא ינא —

.רסח דחא רמוא ינא—

.לאּומש תודואו ,ןיטיזַאג תודוא םישחלתמ יתעמש ינא—

.אוביש ול המרגלט ּוחלשי אמתסמ—
?םש דמול אּוה המ—

.יתחכש ךא ,יל ּורמָא ?עדוי ימ — 
,םזנגל היה ךירצ ;ןיטיזַאג ד"ע םירבדמ יתעמש קיצנליוו תיבב —

אָמרוּ; לא הבנתי; הם דברו לועזית.
.ונב רבד הזיא אמתסמ—

.םיארתמ םיבבוכ :תיברע ללפתהל רשפא רבכ—

.םידחא םיעגר תוכחל רשפא—
.םויה םג ּוללפתי אלה ‟אנ אפר„—

.ןבּומ —

.(הז רחא הז תלדה לא טאלב םישגנ) .ןיד תיב רדחב תיברע ללפתנ —

.ל"ת ןשי אּוה —

.םשה ךּורב ,ןשי אּוה — 
.האּופר בורקב ול חלשי ׳ה —

(רדחה ןמ םיאצוי םלכ) .ןמא —

מחזה ב.

רחל וחיים נכנסים, יושבים זה בצד זו. ביד רחל גליון ניר, שניהם מעיינים בו.

ח י י ם. ומתי שלחת את הטלגרמה לשמוּאל?



ר ח ל. בעירתנו הלא אינן מתקבלות טלגרמות לחו"ל. והזדמנוּת

בטוּחה התרחשה לי רק שלשם.

ח י י ם )קורא(. „שלום לי; מכתב מפורט נשלח. שמוּאל״. אוּלי עוד
יתקבל המכתב היום.

ר ח ל. אוּלי.

ח י י ם. וּבאיזה דרך בא העתון ליד אבא? שמואל ברשימת הנפצעים 

בשעת הדליקה. איך לא העבירוּ באש גליון כזה?

ר ח ל. מי יעביר? וה„משכיל‟ שלנו אינו קורא אלא מאמרים ופֿליטונים.

ח י י ם. מי? אבל חוששני שאיזו יד היתה באמצע, לאמר: הנה מעשי

בניך! שלמה זלמן היה בודאי עושה כזאת.
ר ח ל. אבל מה לעשות עתה?

ח י י ם. יתקבל המכתב, ודי.

ר ח ל. כלל לא די...

ח י י ם. לא די? האסוּר קל, ואבא לא יקפיד.

ר ח ל. הדבר היה ביום הכפוּרים, ואבא יודע.

ח י י ם )רועד(. ביום הכפוּרים?

ר ח ל )כמדברת לעצמה(. עצה אחת יש, להגיד כי הלך להציל נפשות.
אבל היעמד בי לבי לשקר?

ח י י ם )תפוש במחשבה(. אלמלי שמוּאל כתב כך כמסיח לפי תומו...

מחזה ג.
בפתח מתראה שרה, כשהיא צועדת כפופה ומחככת עיניה. המטפחת שעל ראשה

שמוטה מעל לעיניה.

ש ר ה. )שמה אצבעה על פיה( ש ש ש. הוא ישן ת"ל במנוחה. ברוך

השם כי נפטרנו בפחד בלבד. אבל היום... )רועדת( איזה קור כאן!

קור בחדר או בגוף — ט ר ר ר! חשבתי, כי בא הקץ, אַל תפתח פה

לשטן. תן לי חיימל, המטפחת )לוקחת המטפחת ומתעטפת בה(. אבא בער
כאש. הגה לא יכול להוציא מפיו. ונס הוא, כי הנכם היום עוד כאן. לאחר

שבוע, וכלכם מפוזרים, ואני לבדי. ואנוש מה הוא. מהיכן באו לי הכחות

היום. לך, חיימל, להתפלל מעריב. כבר מתפללים שם. חלש הוא האדם

מזבוּב וקשה מברזל. לך, חיימל.

בחדר עוד לא הדלקה המנורה. דקים אחדים שתיקה. כל אחד כמו חושב את חשבונותיו.

ש ר ה. וכאן עוד באים הרהוּרים רעים וחלומות. לואי שיהיו לטובה.

אבל הלב תוסס. כמו עש אוכל שם. הייתי כבר נושאה בדומיה יסורי-לבבי,
אלמלי רוח המקום ורוּח הבריות היתה נוחה מכם, אבל במחלת אבא הלא

יש התראה מלמעלה... וזוהי כבר ההתראה השנית. כששמוּאל עמד למבחן,



וּלאַבא נקעה רגלו, נבא לי לבי דבר לא טוב. הלב הוא כשעון... ועכשיו

שוב פורעניות. מן השמים מעכבין איפוא. לא דבר קטן הוּא להדיח כמה

משפחות מהתורה, שמואל היה המתחיל. הקטנים הולכים אחרי הגדולים.

וּבני העיר למדים מבני הרב. בשמים אינם שותקין... כשאני אומרת

לכם, אתם משיבים: „צאינה וראינה", תחינות, כאילו אותן לא חברוּ

צדיקים וּגדולים, חכמים מבעלי הספרים שלכם, להבדיל. אבל אבא ג"כ
הרהר בזה. בכל העת לא פסק להזכיר את שם שמוּאל מתוך שינה. צער-

אב. הלב רועד. מילא, כאשר עוסקים בתורה מחוּיבים לסבול. וזכות התורה

כבר מגינה. אבל הוּא יושב... וזה צריך לחשוב בשעה שחרב חדה —אַל

תפתח פה לשטן—מוּנחה על הצואר, חיימל, כמדומה לי שנכנסו הביתה.

חיים יוצא את החדר. רגעים אחדים שתיקה. הרבנית יושבת בפנים מכוונים כלפי

הפתח. רחל יושבת בפנים מורדים, מסובבת בעקב רגלה על גבי הרצפה, כאומרת למתח

עיגול, ומצמצמת בו את מבטה. חיים נכנס בפנים צוהלים ומוסר לאמו מכתב.

ש ר ה. מכּתב משמוּאל? כמה ישמח אבא! הוּא כבר דאנ לשלומו.

כבר רצה לשלח טלגרמה. תמיד דרכו כך. נם, כי פה אינן מתקבלות טלג-

רמות לחו"ל. )קוראה את המכתב. חיים ורחל עומדים זה בצד זה וקוראים גם הם(.

ש ר ה. אַבא בודאי קם. חכי, רחל, כאן. אודיעהו מקודם. צריך יהיה

להכניס את המטה כאן ולצחצח שם את האַויר: הרופא צוה )יוצאת יחד את

חיים. דממת רגעים אחדים ואחריה - קול בכי עצור מחדר המטות והתיפחות פוסקת

ועולה, פוסקת ויורדת. רחל רצה לפתח החדר, וחיים מקדימה ולוחש לה דבר־מה. רחל

שבה בצעדים מכניים למקומה, מסתמכת בידה האחו על גב אחד הכסאות, והשניה כמו

נשארה תלויה, ומבטת בעינים קמות כלפי החדר(.

ש ר ה. )נכנסה ונגשת בלאט אל רחל(. אבא בכה בקבלו את המכתב.

בכה משמחה. וטוב שבכה: עכשיו יוּקל לו. נתגלגלה הזכוּת ע״י שמוּאל.

צער ממנוּ היה כבר למדי. )יוצאת(.

מחזה ד.

הרב נכנס כפוף, נשען על מקל, בעזרת חיים והרבנית. הוא לבוש חלוקא-דשינה
מאטון קל. הירמולקה שמוטה הצדה. פניו חורים ועיניו נוצצות. מושיבים אותו בנקליט

ומניחים מצדדיו שני כרים. אח"כ מכניסים מטה ממוצעה. הרב שוכב. חיים עוזר לו

לפשוט מתחת לשמיכה חלוקו ומכסהו בה היטב.

הרבנית וחיים יוצאים את החדר. רחל נגשת בעינים מורדות, וכולה רועדת, מניחה

את ידיה על גב המטה ועומדת דוממה כנאשם המחכה לגזר דינו. רבי מאיר פוגשה 

במבט אלם ושוב כובש את פניו בכר.

רחל. )בקול מרוסק( ההוּטב לך, אַבא?

ר ב י  מ א י ר. )כאינו שומע. מעביר עין על המכתב שבידו ומצניחו( והבריות

עוד מחזיקים אותי לפקח. בני, כנראה, עולים עלי בפקחותם. ביום ג' פ'



בראשית נכתב המכתב. הפרשה עוד ידוּעה לו. לא מהעברת־הסדרה, מובן.

לכבוד אבא עיין בלוּח. הוּא עיין בלוּח שם, ואני כאן...

ר ח ל )מנשמת בכבדות(. אבל זוּהי טעוּת, ט—ע—וּ—ת!

ר ב י  מ א י ר. ובלילות שבת הייתי דואג תמיד על כי הוּא מוּכרח

לעשות את שבתו חול. לו יש כבר תענוגי שבת; בקרסיקאות ובתיאַטראות

הוּא מקדשה. אבל ליל הכפוּרים!

ר ח ל )מתוך התיפחות עצורה(. אבל הוא רק ע־ב־ר...

רבי  מ א י ר, בליל הכפוּרים... אין עונשין לאדם אלא אם מזהירין.
אבל בעונש ואזהרה יש ג״כ מדרגות, מדרגות. לחסידיו וצדיקיו שולח הק'

ב״ה את נביאיו. נתן הנביא בא לפני דוד בשאלת חכם אדות כבשת העני,
ודוד חתך בעצמו את גזר דינו. וּבינוּנים מזהיר ה' ע"י הדיוטים גם ע״י

רשעים. וגם אותי הזהירו מן השמים, הזהירוּ ע"י שניהם.
ר ח ל )בעינים לטושות. שלא מדעת(. הזהירוּ?

ר ב י  מ א י ר. מפי שלמה זלמן נזרקה נבוּאה כביכול: הבנים חכמים

מאבותיהם ויודעים איך לגנוב את דעתם. ואת דעתי גנבוּ כל העת. בכיתי

במסתרים על עון בטוּל-תורה, ולא ידעתי כי כעבות העגלה חטאה...

ר ח ל. א־ב־ל ה־ו־א ר־ק ע-ב-ר...

רבי  מ א י ר )כלו שקוע בשלו(. ואָנכי חתכתי את גזר דיני. דיין
הייתי מעצמי, שלא מדעתי כאשר הנטבע הובא לכאן, וגוּפו התנפח,

ופרצופו צבה, מבלי שאפשר היה להכירו אם גם יהודי הוא. בגדיו היו

עליו, אבל ארבע כנפות לא היה... לא ידעוּ אם אפשר להביאו לקבר-

ישראל... ואביו עמד... ולא יכלתי לראות בצערו .. והייתי יכול לחשוב,

כי גס עלי — )קולו נבלע(.

ר ח ל )בקול חנוק; כלה רועדת(. הוא לא הלך שם כלל, אלא...
ר ב י  מ א י ר, לפני שנים אחדות נתפש גנב במחתרת בליל השׁבת.

האכרים תפשוּהו, הרגוהו והשליכוּהו היאורה, וּמשוּהוּ אח"כ, והביאוּהוּ

הנה... הוא פשע על פת לחם, לא להכעיס. לא לשם הפקרוּת... מקרים

כאלה אירעוּ לי, ומעולם לא היה לבי נוקפי כמו עכשיו... במשך עשרים

וחמש שנה, שאני יושב על מדין, שמעתי לא אחת ולא שתים חרפות

וזלזולים בין בעלי הדברים, ואיני שם לב לזה. יודע אני, כי אין כונתם

אלא לקנתר זה את זה, ומי יאמן לדבריהם. וביום שקבלתי את העתון,

כאשר שמעתי אשת שלמה זלמן מגדפת את בעל דברה: בניך מחללים
שבת והתפוח אינו נופל רחוק מן העץ, חשתי כמו דקירה בלבי... ועכשיו

...יל ּוזמר םימשה ןמ ...השּוריפ עדוי ינא —

ר ח ל )מתגברת על עצמה(. אבל לחנם, אבא, הנך...



רבי  מ א י ר. )בהברות מרוסקות ובנשימות כבדות; חזהו מתרומם(. סגוּלה

טובה נתן הקב״ה לאדם, והיא השינה. אחת מששים מהמות היא השינה.

וטוב הוא המות, אבל לחסידיו... ואָנכי טעמתי היום בשינה מטעמו של

גן-עדן ושל גיהנום. ביום ערבה לי שנתי, כל יסוּרי כאילוּ נשתכחו. אבל

בלילה... איזו חלומות רעים בעתוּני! אני ראיתי בחלומי אותו... גם אותו-

מוּטל — נשרף — בלי ארבע-כנפות — והרב דשם —– ג״כ מעיין

בספר— ע"ד — אם אפשר —– להביאו — ל־קב-ר

בחדר דממה. משתמעה רק נשימתו הכבדה של רבי מאיר המתפסקת באנחות

ובשעול. העשישית שעל הקמודה מפיצה אור כהה. האור דועך ומעלה קצת עשן. רחל

עומדת כמו מסומרה בפוזה הראשונה.
רבי  מ א י ר )מתגבר על התרגשותו(. ומוטל נשרף... בנו של ר׳ ישראל

סלנטר ז"ל ג״כ הציץ ונפגע... אבל גם בזה יש מדרגות. התעמק במעשי

מרכבה, ולאו כל אדם זוכה. רק הגאון מוילנא זכה לזה בדורנו. התעמק-
ונשרף. אבל נשרף באש של קודש. גם בני אהרן נשרפו על אשר הסתכלוּ

כמה שלמעלה מהם. אבל ה ו א נשרף באש טמא, באש פגוּל — — הוא

כתב בודאי בשבת. אסוּר חמוּר. אב מלאכה. סקילה. אבל היצר־הרע אז

יותר גדול. התאוה לחכמות חצוניות ג"כ תאוה היא, אבל תאוה אנינה...

אהבת־בצע ג״כ תאוה, אבל היצר גם כאן גדול. הרבה דשים במצוות

למען בצוע בצע. והוּא לא בקש עושר — סתם קליפה דבקה בו— —

 וּלהקדיח ככה את תבשילו—לחלל יום הכפוּרים, בשעה שאזוב שבקיר

 ירעד, לשמע שיחות לצים — מעשה בהמה, ותוּ לא — זוהי הסתלקות

צלם אלהים לגמרי, לגמרי— —
שרה פותחת את הדלת לאט, מציצה בעד הסדק, ושוב סוגרת אותה. רבי מאיר

מתהפך על צדו השני כלפי הכותל, שוכב כך רגעים אחדים, ושוב מתהפך, מניח את
ידו על מצחו ומחככו בה, מצניח בידו השנית את השמיכה ושואף רוח. מחדר-האוכל

מתמלטים טיק־טקי האורלוגין. רחל שולחת באופן מכני את ידה ואוחזת באחד הכסאות
הסמוכים, מקריבה אותו אליה ומסתמכת בברכה עליו. שערותיה מתפזרות על כתפה.

ר בי  מ א י ר )בקול נחר וצרוד(. ספרוּ לי על אחד שנהג אבלוּת על
בנו שנסע לחוּ"ל ללמוד. לגלגתי על מדת חסידוּת כזוּ. אבל נראה וּזכוּת
נתגלגלה לאדם זה. צפה כביכול ברוח-הקודש. כל הסר מהתורה נוטה מכל

דרכי התורה, למודו היה בעיני כאומנות... מילא, לא זכני ה' שכל בני
ישבו באהלו... אבל בליל הכפורים!... והוא הן. עכר את כל המשפחה. את

כלכם הדיח. והמדות הטובות שלו ג״כ ירדו לטמיון. הוא היה רחום, הוּא
היה חנון... לא היה עליו מוראו של שמים, —– לא היה צריך ללכת בשביל
כבודי, בשביל מנוחתי. צריך היה לזכר כי בשעה זו שאני בונה עולמותי

ומבקש רחמים עליהם, הוא מחריבם... כשהתגבר יצרו על יוסף, עמד

לפניו קלסתר פניו של יעקב; דמוּת דיוקני היתה צריכה להתיצב לפניו...

והוא שכח, שכח— —
ר ח ל )בשארית כחותיה( אבל הוא רק עבר.. ל־ה־צ־י־ל...



ר ב י  מ א י ר. ולפי דרכי התשובה מחויב אני, כשיזכני ה׳ לקום ממטתי,
לנהוג אבלוּת — מחויב – להתודות קהל עם — בפומבי – מעל הבמה

שאני דורש מעליה, שאני מעורר הלבבות — וכרמי שלי — לא נטרתי—

מביתי — הרעה — לא יכולתי — לבער... אבל — אני חלש —מדת

חטש ןב ןועמש יבר תגרדמל הכוז םדא לכ ואל—

שהוציא בעצמו את בנו להריגה — והתפללתי כל היום בבכי ובדמע —

התפללתי — בהיותו נער והוא היה חולה מסוּכן גם כן הייתי שרוּי בתענית

ובתפילה, והיום ג״כ התפללתי — —
ר ח ל )נבהלה( מה?

רבי  מ א י ר. והיום התפללתי — כי — יקחהו ה' — כי לא ירד —

מהמטה – כי אוּכל לנהוג — אבלות — לגופו ולנשמתו יחד—וחכיתי—

וחכיתי כל היום — וחכיתי לא למכתב זה )משמיטו בידו( וחכיתי לבשוּרה

אחרת — — והיתה דעתי צלוּלה עלי — ה' זכני להיות דיין צדק ליוצאי

חלצי — והנה בא המכתב – ושוב נתעוררה מדת הרחמים — ונגד

עיני הסעיפים הראשונים מהלכות דיינים — ואני רואה את החרב החדה

המונחה על צוארי, והגיהנם הפתוח מתחתי — ומדת־הרחמים מכריעה

את הכף —– ומתירא אני שלא אעמד בנסיון — לא אוכל לנהוג אבלות—
כדת וכדין — לא אוכל, אע"פ שכמת הוא בעיני — רחל, )רוטט כלו( אַת

טובה, אַת ישרה, אַת לא תגנבי את דעתי... אני שוכב על המטה, שאולי,

אולי — אַל תפתח פה לשטן — לא ארד מעליה — הן זקנתי — ושנותי

כלוּ — כלו — והיום לא תשקרי לי אם אשאלך — אַת תגידי לי — את

האמת — אם אשאלך: העודך נאמנה לתורת ה', האם חיים; שארית

תקותי ונחמתי עודו נאמן? או כלכם — כלכם הלכתם — בדרך שאינם
שבים ממנה — בהדרכים שלו – של המסית והמדיח —– שיצא מביתי—

או חכי מעט — — —חכי! הריני — הריני מתירא לשאל — אימה

ופלצות יאחזוני! — עכשיו — עוד מעט אמונה יש לי בכם — ואיני

רוצה לאבדה — איני יכול לעקרה — לי היה צער גידול בנים  — כל

עמלי כל כחותי הקדשתי בשבילכם — לגדלכם בדרך ה' — בדרך
התורה והיראה — להחזיר התורה על אכסניא שלה — ובעניי היתה זאת

נחמתי היחידה — בקב חרובין התפרנסתי, ובלבד לספק את צרכיכם —

וביגון ואנחה כלו ימי — ועוד לראות את כלכם מתים — מיתת-נשמה—

כלכם בבת אחת — לא, חכי — חכי! וללכת ערירי עדירי — איני

ערירי — — — )צונח מעל הכר(.

ר ח ל. אבא... אבא! )מגישה את פניה אל פניו( אבא!

המסך.שרה, חיים, נחמה, אנשים ונשים נבהלים החדרה.



ט י ו ל.

רשימה.

מקדש לאליעזר הופנשטיין.

בסוף החורף, כשיצא גדליהו שור

מבית-האסורים, כבר נתפזרה החבורה, שהיה

יוצא ונכנס בה לפנים, ונשאר ממנה אך

הצעיר שבה, משה עלמין בלבד.

תוארל הצור יתייה הרובחה ינב לכמ — 

עתה אך את הַרְנִים, — דבר שור, בטיילו

על פני המבואות והמשעולים שבקצה הכרך,

אל עלמין, שנגרר בלי-חשק אחריו.

ןיא ,ידידל .רתויב וצירעמ יניא ינאו —

כח המחשבה שלו גדול כל כך.

שור הלך, כדרכו, בפסיעות רחבות,

תועות ומפוזרות, דבר כמו לעצמו והביט

אל האופק.

ןימלע בשח —‟ושפנל ול ץורי„
מאחריו — „ואני אלך לי לאט, בפסיעותי אני‟.

שור הרגיש בכך, התעכב תחתיו רגע

אחד, ויתישר עם חברו.

אוה ךשמ — ,הב-ש-שחמה חכ —

בנגון — היכן לוקחין את המחשבה האמתית?

ישנם אך מתפלספים, כן, מתפלספים! אבל

פילוסופים?

לאן הוא מוליך? דוקא לתוך הרפש!
מלה חדשה בכלל זה כבר, זה כבר

לא נאמרה, — נאנח שור, בעלותו על

המדרכה, ויסטור באויר באצבע אל אגודל.

נו, לאָן נלך סוף סוף, אַה? — קרא

עלמין ויעמוד.

— ,רוש וינפ תא וילא ךפה — ?ןָאל —

נלך באשר נלך. בסביבות גן-ההר, ואחרי כן

נצא אל המגרש, מחוץ לעיר קצת.

הזיו הקריר של תחלת האביב, מפלשי

העבים הנוחים עם הערפלים הכחולים הטילו

חולשה נעימה על העינים, והמטיילים הביטו

כמו מתוך תרדמה אל הדרכים השחורים

מהפשרת הקפאון, אל זבל הסוסים המפוזר

עליהם, אל איזו אניצי פשתן מדובקיםבארץ,

אל גושי שחת.

נערה נוצרית כבת עשר נפגשה על

דרכם, בהוליכה את אחיה הקטן ממנה, ילד

גוץ, בעל לסתות נפוחות ואדומות. שור

החליק דרך הלוכו גם את הנערה, גם את
הילד, ויחל לשיר את קטע הנגון השגור בפיו,

ויבט אל האופק. הנערה ואחיה נפנו 

לאחוריהם, מצמצו בעיניהם האפורות והביטו

אחריו.

הרמ המיהנ הצרפתה — !קילחמ—

ומלגלגת מפי עלמין.

שור הפך אליו את פניו, שכבר עטו

את אדמימותם המשונה, הציץ בבבות עיניו

הנרחבות, ויגחך מתוך אשמה.

בתחתית גדר היתדות, שנמשכה

משמאלם, כבר היתה האדמה יבשה, ומשם

הציצו אבנים, שברי לבֵנים. מעבר לה, בשפל,

נראתה הסוללה הכהה של מסלת הברזל,

המוטות המתעקלות, תלי עצים, לוקומוטיבים

בודדים, מהבילים ורותחים, מתנועעים

בעצלתים קדימה ושבים על עקבם. ומימין,

סמוך להם, נגלו עצי הגן החשופים והרטובים,

המפוזרים במורד ההר בגזעיהם העתיקים,

המשורטים והמעוקלים, בשוקי בדיהם

המכוסות אזוב קלוש ובפארותיהם השרועות.

על האדמה, בינות לגזעים, עוד רבצו קטעים

של שלג נשחת, שדָמו לדגים ענקיים רחבי

כרס ופעורי לוע. צפצוף הצפרים היה עליז,

אביבי, צריחות העורבים -— נוחות, פושרות,

ממש כבימים הראשונים, באביבי הילדות,

אלא שאז היו קולות אלה נדמים כמרחפים

מִפָנים, מקדם, ועתה כאילו נשמעו כבר

מאחור.

תיבמ יתאציש םויב וב ,ןימלע ,עדתה — 

האסורים, אמרה לי עלמה אחת, כי כל כך

מלא-ענין עוד לא ראתני מעולם.

ואחרי דממה ממושכה הוסיף:

םוי ותואב תמאב יכ היה יאדוב —

דבר־מה.



וישר שוב את קטע נגונו, בהביטו אל

האופק.

שיפולי הרקיע התבהרו והתקדרו

לסירוגין, ומבעד לנשיבות פזיזות, שלפפו את

הלסתות ותנוכי האָזנים, הרגיש שור בפניו

את קלסתר פני אביו החור וקלוש הזקן.
באויר ומתחת לכפות רגליו רפרפו איזו כתמי- 

אופל, שפועים אויריים, בורות-תהו, הוא 

התעכב תחתיו, מחכה לעלמין, שפגר ממנו 

כל העת ויען: 

 דוע ,ןכ ,דאמ הברה יל ןתנ רסאמה—
מעט, עוד מעט והמלה האחרונה תאָמר סוף 

סוף, תאָמר! אינך מאמין, עלמין?
והוא נגע בכתפו של רעהו מגע אַפו־

טרופסי מתוך בת-צחוק נשחתה. זו היתה

מעין אותה בת-הצחוק התמימה, השאננה, 

המרחפת על שפתי משוגע הרחוב ביום שרב 

כבד.

הוא פסע הלאה בפסיעותיו הרפות,

התועות והמפוזרות, ויהי בעיני עלמין כערער

קודר עקור בשרשיו המעופרים, מעוקם

ורקוב לב; וכשהיה מחל להתלהב דרך הלוכו

על דבר כח המחשבה, על עומק ההויה, על

המלה האחרונה, מדבר לעצמו, מתאדם מתוך
התרחבות הבבות וסוטר בגיל נצחון באצבע

אל אגודל, כאילו רואה הוא עכשיו באויר

העולם דבר-מה, שלאו כל עין תופסת דא, —

הרתיח בכל אלה טינא בלב חברו היהיר,

הצעיר ממנו, טינא בלתי נוחה, טינא ארסית, 

ובקרב זה התעורר מעין חפץ נקם לזעזע את

רקבון רעו ולהבליט באופן אגב את חסר 

קרקעו ואבדן חייו.

?הַא ,ךייח ינש רוש ,המכ—

!תחאו הנש םישלש יכנא ןקז—

הם התנשאו במעלה ההר, והכרך הגדול!

והזר השוכן בעמק, כבר השתרע לרגליהם.

מתוך הערפל הכחול נזדקרו צלעות של חומות

לבנות, חלונות, גולות היכלי תפלה, ארובות
בתי חרושת, ארובות ענקיות מעלות עשן!

שחור משם הגיע לרגעים קול שאון מורחק,

קטוע, דומה לחצץ נזרק ומדרדר במורד.

מעבר לכרך, בעצם האופק הכחול, על חלקת

שיפולי השדמות זחלו אור וצל בערבוביה.

!תחאו הנש םישלש—

שבעת הירחים האחרונים, ירחי הכלא,

עם לילותיהם וקושמריהם חתלו בענן את

שנות החופש הקודמות של גדליהו שור,

ומתוכן בלטו, כמו אלו הצלבים והארובות,

איזו ימי קיץ, ימי שרב ושמש, שבהם תעה

ללא סבה וללא תכלית על פני מבואות

ומשעולים זרים; צפו ועלו איזו שוָקים

ומקולין, שנדחק לשם בפזור נפשו, — קצבים

מזוהמים תחת כפות מאפילות ליד בולי עץ

עבים, נמוכים וקודרים, מניפים את

קרדומותיהם הקהים, הרטובים על אומץ אדום,

כבדים, ריאות, עיני פרה שחורות; נזכרו

עבודות סבל מחוץ לעיר, שביראו לשוב משם

בערב אל מאורת-מעונו, היה מלקט בדרכו
אבנים משורטות והיה ממלא בהן את כיסי

מכנסיו; אותה החבורה, בהתאספה בחדר

רוק זקן אחד, מטות הברזל המוחלדות עם

כסתותיהן המעוכות, המולת הוכוחים והצחוק

המשונה, שהיה מתפרץ לרגעים, אותו הצחוק,

שכבר באמצעיתו היה שוכח כל אחד את

סבתו הראשונה והיה צוחק אך מתוך רחמנות

על חבריו, כדי שלא להפסיק את קורת הרוח.

היחידה הזאת; פּגישה עם כלב נודד עם 

סולם בדיוטה העליונה לאור הפנס בשעה

מאוחרת בלילה, כששניהם עמדו תחתיהם

רגע אחד זה מול זה; איזה ערב, שרוח עצוב

נשב אז בחוץ, מעיו המו פתאם על אחיו

ואחיותיו הרחוקים, והוא ישב בבית זר

מתנמנם והוזה על הספה, ומתוך קטעי

חלומות, חלומות כבדים, פרועים, נשאל

פתאם: „כיצד כותבין „מחותן“ אַה?“ —

רחנ לוקב הנע — “!ןונ ,וית ,ויו ,תיח ,םימ„

משינה אל הזקנה הזרה, שכתבה מכתב לאור

הנר, וימהר ויצא אל החוץ האַפל.

!תחאו הנש םישלש ,ןכ —
הנע — !לודג רתויה יצחה רבכ והז—

עלמין מאחריו, ואך זה עתה הרגיש בהַתְעָלָה



הקטנה, שעל גב צואר רעו, והטינא שתססה

על לבו פגה קצת.

כן, החצי היותר הגדול. טי-רי-רי-רי-
רים? טי-רי-רי-רי-רים....

הם עברו על פני בתים נמוכים, מסוידים

לבן, בעלי חלונות צלולים — בתי מגרש.

טפטפו הגגות. צפצוף הצפרים התגבר,

והעורבים השפילו עוף מבלי נדנוד כנפים,
צרחו צריחות של כלות הנפש והטילו צללים

מארכים על הכתלים והגדרות. נזכרו אביבים

אחרים, בקרים שוקטים וקרירים, גלידי רפש

ושלוליות, חביות ודליים חדשים, מבהיקים,

רֵיחניים, קדֵרות כחולות, קדֵרות של פסח. נהר

המולדת, בעלותו על גדותיו, הליכת הקרח,

נערות יורדות במורד ההר לשאוב מים, נערות

נאהבות שלא בידיעתן, שפניהן עוטים מאויר

האביב איזו קלישות מלבבת,ובעיניהן

הבהירות, הַשִכורות קצת, נשקפת שבלת הנהר

הנגרש.

רוש םאתפ ארק — !הַא ,הַא ,הַא—

ויקפץ קדימה קפיצות-משובה אחדות.

תא — ןימלע םהנ — לבוס ינא ןיא— 

זו ההתלהבות, הדבֵקות. למה כרכורים אלו?

הטבע הוא טבע — אדמה, רפש, תולעים,

צפרדעים! ותו לא מידי! שונא אני את

ההעויות.

ולוקב רוש ךשמ –— יחא ,א-א-אל—

האטום, חסר הנגינה: – ישנו דבר־מה, ישנו.

!םולכ אלו ןיא—
...םיה-יר-יר-ַאר-יט ?םיה-יא-יר-אר-יט— 

ויסטור באצבע אל אגודל.

כשיצאו אל המגרש החפשי, ולפניהם

השתרע ניר שחור מכוסה בצעי מים מתקמטים,

כבר התקדרו השמים ונשב משמאל רוח קר.

פה ושם התנוססו בתרי הרים תלולים, סלעים

ערערים רטובים, חציר, אזוב. שוב נגלו:

הסוללה השחורה, המוטות המתעקלות, בניני

התחנה האדומים, הפנסים. על ריח האביב

נוסף ריח הקיטור, המזכיר לילות נדודים בבתי-

נתיבות קרירים, רטט הברכים, פסיעות

קולניות על גבי קרקע השַיִש, איזו בתולות

נכריות, בנות גזע מעולה, שיָפְיָן היהיר, הזר,

הבלתי-נתפס מעביר רוח בכל חלל האולם

השומם ובוקע וחולף כברק את הטלטול ופזור.

הנפש.

!לכמ הקומע ,הואתה איה הקומע —

אַה, אַה, אַה! — התחיל מדלג שור עוד

הפעם, בהריחו את האויר מתוך זעזוע נחירים.

עלמין חש כאילו בלע אל קרבו איזה

עצם מוצק המעיק על מפרקתו והמדמיע את

עיניו, והוא ענה בקול רותת:

בֵעָרה !?קמוע הזיאו הואת וזיא —

רואה תהום בפת קיבר חרֵבה. אין זה אלא

רָעָב פשוט, רעב!

שור הפנה אליו את פניו, ויתפוס כהרף

עין את הברק הרע, ברק המשטמה, שנצנץ

בעיני עלמין, בעיני התכלת הקטנות שלו.

הוא הבין את המשטמה הזאת.

וכתמי-האופל מתחת לכפות רגליו כמו

נתרבו פתאם, רפרפו שפועים אויריים, בורות-

תהו, תהומות. סדקי האור והתקוה נסתתמו

בבת אחת מכל עברים. לפי ההרגל, שנשרש

בלבו בבית-האסורים ברגעים הקשים, מִהַר

שור גם עתה לקפץ בדמיונו אל מֵעֵבֶר לחומה,

ל א י דך גיסא, אבל שום ל אָ ן לא היה עוד.

נו, נו... אותך הלא יודע אני מכבר.

אתה אינך אלא בר נש קטן, קטן לגמרי!

?לודגה התאו—

שניהם הרגישו את עצמם רגע אחד

כמתאבקים על כפיס-עץ בלב ים. הם יגעו

ומתחו את מצחותיהם כל עוד רוח בם, עד

כי למעלה מגבות-עיניהם כמעט שלא חשו

כלום, כאילו השיב הרוח וזרה את ארנקי

מוחותיהם.

צעוד צעדו בדממה איש אחרי אחיו, על

בץ שמֵן, על מכתת חרס — הלאה, הלאה,

ורגליהם נִשאו כמו מאליהן.

פֿברואר 5091 . ג. שופֿמן.



מֵלוֹדִיּות ־ בָּצִיר

לש. בן-ציון.

יָצָאתִי בָדָד מִן הָעִיר לִי קָרְאָה

בְּדִידוּתָהּ שֶל הָעֲרָבָה וְזָהֳרָהּ;

לִי קָרְאָה גַּם הַחרְשָה הַמֻּצְהָבָה

בָּעָלֶיהָ הַמַּאֲדִימִים וּבְזְהָבָהּ.

יוֹם תּשְרֵי הָיָה זַךְ וּבְרוּךְ נְגֹהוֹת רַכִּים

וְעוֹלַם־יָהּ הִתְגַּלָּה כֻּלּוֹ בַמֶּרְחַקִּים,

כְּמו יִתְגַּלֶּה לֵב בִּשְעַת הַפְּרֵידָה,

וַיּיִף בְּשִמֲמָתוֹ הַבּוֹדֵדָה...

וּבְצֵאתִי — כְּאִילוּ שָפְכוּ עָלַי קְסָמִים

שְׂדוֹת־הַזָּהָב הַמְּכֻרְכָּמִים.

אֵין זֹאת כִּי אִם הַבְּרִיאָה בָּאַחֲרוֹנָה

בְּיוֹם זֶה עָדְתָה עֶדְיָהּ וּצְבִי־גְאוֹנָהּ,

וּבְאֵין מַפְרִיעַ אֶת הַדְּמָמָה הַהֲדוּרָה

הִיא מְהַרְהֲרָה לְבַדָּה אֶת הִרְהוּרָה...

אֲנִי יָצָאתִי בָדד. צַעֲדֵי־דְמָמָה

לַבָּצִיר רַק לִוּוּנִי. דְּבַר־מָה נָעִים

אַךְ עָצֵב מְאֹד לִי לָחֲשוּ הַדְּשָאִים,

וַאֲנִי שְָמַעְתִּי דּוּמָם וְבַנְּשָׁמָה

הֲמִיָּה קַלָּה רָעֲדָה וְקָמָה.

הֶהָיָה זֶה הֵד ימִים כְּבָר נִשְכָּחִים

וְאֹשֶר שֶל חֲלוֹמוֹת כְּבָר דּעָכִים,

כִּי עַל כֵּן נִלְחַץ בִּי לְבָבִי כֹּה וְהָמָה—

אוֹ נָגְעָה בִי כְּנַף־בָּצִיר וּבְלְחִישָה



לִי לָאֲטָה אֶת סוֹדָהּ שֶׁל הַכְּמִישָׁה,

וְעַל כֵּן רוּח עֶצֶב דוֹמֵם כָּכָה

עַל לִבִּי בְּעֶדְנָה רַכָּה פִּתְאֹם נָחָה?

אֲנִי הַלַכְתִי בָדָד. בַּהֲרוֹת נְהָרָה

עַל בַַּהֲרוֹת נְהָרָה פִּזְזוּ דוֹמֵמוֹת

עַל רַחֲבֵי הָעֲרָבוֹת הַשּׁוֹמֵמוֹת,

וְהָרִים, יַעֲרוֹת־אֹרֶן נִדְמוּ רַק לִכְתָמִים

עַל גַּּב יְרִיעַת־זֹהַר אַחַת בָּרָה.

רַק גִּזְעֵי לִבְנֶה דַּקִּים, גְּבוֹהִים

כְּמוֹ בִצְבְּצוּ מִיַּם הָאוֹר לִפְעָמִים,

הִלְבִּינוּ, — וְאָבְדוּ שֵנִית בַּקַּרְנָים...

וַאֲנִי הָלַכְתִּי דּוּמָם שְׁטוּף-נְגֹהוֹת

קְסוּם הוֹד הַבָּצִיר וְהוֹד הַזָּיוֹת,

וָאֶזְכּר אָז הַחֲלוֹמוֹת הַמּוּזָרִים,

הָרוֹבְצִים עַל הַלֵּב בִּנְגֹהוֹת מְאֻחָרִים

וּמְדַבְּרִים לוֹ בְּשָׂפָה כְּבָר נִשְׁכָּחָה

אֲשֶר לוֹ זָר וְרָחוֹק כָּכָה...

אֲנִי הָלַכְתִּי הָלְאָה. מַה זֶה הָיָה

לִי, כִּי צָדוּנִי קִסְמֵי בָצִיר כֹּה הַנָּאוִים?

עַל כָּל שִׁפּוּעֵי גִבְעָה אֲנִי תוֹעֶה

וּמְבַקֵּשׁ בָּעֲמָקִים הַנֶּעֱזָבִים.

פּה נִגְלָה אַמַּת־מַיִם צָרָה לִי וּשְקֵטָה,

מֵחַרֶב קַיִץ נִשְׁאֲרָה לִפְלֵיטָה,

וְהִיא בֵּין חֻפֵּי־חוֹל לְבָנִים וַחֲבֻלִּים

מְקַלְּחָה גַּלִּים רוֹעֲדִים וּצְלוּלִים,

וְהֶמְיָה דַקָּּה עוֹלָה מִקִּלּוּחָהּ:



הֲתִשְׂמַח עַל הַדְּמָמָה וְעַל הַמְּנוּחָה,

אוֹ קוֹבְלָה עַל גּוֹרָלָהּ, וּבַהֲמִיתָהּ

הֵד גַּעְגוּעִים עַל הֶעָבַר נִשָׂא,

עַל סַעֲרַת הַנְּעוּרִים וַהֲדָרָהּ,

אֲשֶׁר לְלֹא שׁוּב שֵׁנִית עוֹד עָבָרָה?

אַךְ לוֹקְחה לִבִּי בְּיוֹתֵר שִמֲמַת הַיְּעָרִים:

עוֹד רֹךְ הֶעָלִים לָמוֹ הַצְּהַבְהָבִים

וַהֲמוֹן גַּוָּנִים מְנֻמָּרִים;

אַךְ הֵם מַחֲרִישִים כְּבָר נִצָּבִים,

וְעָלֶה, עָלֶה נוֹשֶׁר לוֹ לְבַדוֹ

וּבְלִי הֲמֻלָּה מִקְּצֵה בַדּוֹ.

וּבְתוֹךְ הַסְּבָכִים עָמק בְּאֵין רוֹאֶה

כְּבָר דְּבַר־מָה עָצֵב מְעַלְעֵל דּוֹם וְתוֹעֶה,

וְעוֹבֵר דְּבִיר הַיַעַר וַחֲדָרָיו

וְאֶל כָּל שׂיחַ בּוֹדֵד דּוּמָם קָרֵב,

וּבְכָל אֲשֶׁר רַק יִגַּע, — יַד הַתּוּגָה

מִיַד תָּנוּחַ עָלָיו הָעֲנֻּגָה.

וִיגוֹן הַבָּצִיר יִגְדַּל עִם עֲרָבִים.

עוֹד יַמֵּי פָז אֲַדְמוּמִים שׁוֹטְפִים הָעֲרָבָה

וְשָׁקַע כּל בַּדְמָמָה הַנִּשְׁגָּּבָה,

וּבְלֵב הָאָדָם שְׂעִפָּיו הַנֶּעֱצָבִים

מִתְרוֹנְנִים, אֲחוּזֵי אֵשׁ הַשְּׁקִיעָה,

וְהוֹד הַצַּעַר חַי בְּשִׁיר וּצְבָעִים

הַמְּמַלְּאִים רַחֲבֵי עוֹלָם צְלִילֵי פְלָאִים, —

וְאַרְבָה כְבָר בְּיַעַר הַדּוּמִיה,

לַנְגֹהוֹת מַחֲנֵה צְלָלִים שְׁחוֹרָה וְדוֹמֵמָה,



וּבְעוֹד הַזֹּהַר חוֹגֵג, עַל הַשְּׁדֵמָה,

הַשְּׁקוּיָה כֻלָּה זֶהֳרִים, מְרֻקָּמִים

כְּבָר צִלְלֵי הַעֶרֶב הַנִּזְעָמִים;

וְעוֹד הַגַּיְא שִירָתוֹ הָעֲדִינָה

לֹא כִלָּה, — וְהַמַּאֲרָב מִכָּל פִּנָּה
שוֹלֵחַ עָלָיו צְלָלָיו, וְנִמְלָטִים

הֶהָרָה חִישׁ הַנְּגֹהוֹת הַמּוּעָטִים.

וּבְרֶגַע דּוֹמֵם זֶה, אִם לִבְּךָ שָׁתָה

בְּזְמַן-מַה רְסִיס הַיָּגוֹן, — וְֹנִצַבְתָּ

עִם כָּל הַיְקוּם שָׁקוּעַ בַּקְדֻשָׁתָהּ

שֶׁל שְׁקִיעַת־בָּצִיר וְעַצַבְתָּהּ...

וְנגָהּ אַחֲרוֹן כִּי יִשָׁפֵךְ עַל הֶהָרִים,

וְנִצְמְדָה אֵשׁ עֵינְךָ בוֹ עַד כְּבוֹתוֹ,

וְעֵת רַבָּה אַחֲרֵי גָוְעוֹ תְלַוֶּה אוֹתוֹ

בְּשְׁמֵי הַשְּׁקִיעָה הַמְּאָדָמִים, -—

וְנִדְמֶה לְךְ כְּאִילוּ בָאַחֲרוֹנָה

תְּלַוֶּה עֶדְנַת נְעוּרִים וְהוֹד יָגוֹנָהּ,

וּבַפַּעַם הָאַחֲרוֹנָה בָּאתָ לִרְאוֹת

אֶת שְקִיעוֹת הַחֲלוֹמוֹת הַמַּזְהִירוֹת

בְּטֶרֶם יַעַזְבוּךָ לְעוֹלָמְיִם...

יעקב פיכמאן.אקטובר.



 ח י י ם.

אמרתי: אלך באשר אלך ואבקש
את החיים; את החיים המלאים,

העשירים; את החיים האמתיים,

הממלאים גם את הגוף גם את הנפש

והמצמיחים בלב האיש מעין קדוש

וטהור; מעין חי וּמפכה, מלא הוד,

יופי וּקדוּשה.

אמרתי: אלך אל מקום שתוליכנה

אותי רגלי אוּלי אתוּר. ואמצא לי

איזה מקום להניח עליו את ראשי

החלש.

כי כבר כבדה עלי הישיבה

התמידית בבית; נמאסו עלי ארבעת

הקירות האפלים, התקרה והרצפה

השחורות, החלון הקטן והלח, ועל
אלה — הספרים: הספרים המאוּבקים

והמעוּכים, המפילים עלי אימה בגדלם

ובכובד־הראש שבהם.

קשה עלי הבדידוּת ונפשי נלחצה

בין צבתים מעיקים. לא אוּכל עוד

נשוא את דממת-המות שבחדר. את

סוד־הפחד השורר בו ואת הרשמים

הכבדים שהוא משאיר בלב הלן בין

כתליו. לא אוכל עוד נשוא את 

הרצינוּת ואת אַבק־הספרים הממלאים

אותו — ואני בורח.

הלאה, הלאה אני נחפז ורץ,

לתוך העולם הגדול והרחב, העשיר

והמלא רב קסמים; לתוך העולם

הסואן והרועש מתשוּאות אדם רב,

המתגעש בשאון כרכרות, המצלצל,

ההומה והמסתער... הוי מה טוב שם

ומה נעים! הכל שם מתנוצץ, מבריק

ומתיז שברוּרי-אש לוהטים, הכל שם

מגוהץ, מטוהר מנוּקה וּמלא הוד. שם

בין החומות הגבוהות הבוקעות שמים

בשיאן, בין מיליוני אנשים מתדחקים,

פורצים, דוחפים, רצים מבוהלים

ורועשים כגלי ים רועש; שם בתוך

הרעש והתשוּאה אהיה נשא כמו על

כנפי נשרים ואדא הלאה, הלאה ושכח

אשכח את הויתי הפרטית, את ישוּתי

העצמית, את ה„אני“, שלי ואהי

מעוּרב — לא! — נבלע בתוך הים

הגדול המכה גלים אדירים, ואני

אסחף בתוך הגלים הרועשים בלי דעת,
בלי הבחנה... אהיה מלא שכרות־

החיים ולבי יתרחב, חזי יתבלט, עיני

תורינה זיקים לוהטים, אחיה חיים

מלאים, משַכרים, ונשמתי תרָדם

בתוך הרעש הגדול אשר מסביב. היא

תהא נבלעה בתוך הגלים האדירים,

והגלים יסחפוּ, יגרפו אותה בלי

ידיעתה... הוי, החיים האלה!...

ונפשי מתלהטת בקרבי. והיא

צמאה לחיים, לחופש, לתנועה ורעש.

הו, שם בתוך הרחוב הסואן! שם,

שם במקום שהכח האנוּשי מתהרה עם

כחות הטבע; שם במקום שמתחרה

אור השמש עם אור החשמל, נפץ

הרעמים והברקים עם נפץ הכרכרות,

בתי החרושת והלמוּת הפטישים; שם

במקום שהגבעות תהיינה לעמקים,

נחלים — לחרבה, האדמה — לרצפת

אבנים; שם, שם היכן דנשקי ארעא

ורקיע, מעשי שמים עם מעשי בני־

אדם...

ונשמתי רועדת ומפרכסת, היא



קופצת ומתפרצת החוּצה. היא חפצה

להחלץ מתוך הכבלים הרבים שקשרוּ
אותה. היא חפצה לנער מעליה את

אבק הדורות ולחיות חיים חדשים

מבלי הבט מה לאחור.

.יתחרבּו —

אולם עד מהרה שבתי על עקבי.

החיים רמוּני. בהתאמצי לעוּף, בהת-

פרצי להתנשא מעלה, מעלה, ראיתי

בין כל השמחים וההוללים, בין כל

השאון והרעש תאניות מחרידות

וּמראות אכזרים, שנעצוּ בי את

מבטיהם, כל כך חדים וחודרים, כל-

כך מלאים התמרמרוּת וחמה עד

שעצרוּ אותי באמצע הדרך ולא

נתנוּני לעוּף הלאה... אני מתחזק,

מתאמץ בכל כחותי להבלע בתוך

הגלים הרועשים, אולם לבי, הוי, לבי,

נושא אתו את המבטים הלטוּשים

המלאים אש-נקמה, שמקפיאים בי

את דמי ונוטלים ממני את טעם

החיים ותענוּגם... הם מלוים אותי אל

כל אשר אפנה וּמקצצים את כנפי...

הו, לא אוּכל נשוא את המבטים האלה!

שם מתחכך על חצי גוּפו איש

בעל כרס רחבה, ראש גדול, ידים

ורגלים עקוּמות. חלל־הטבע. והוא

מתחכך בצדי הדרכים, מעקם את

ראשו וּפיו באיזה תנוּעה מוזרה

ומעוררת געל־נפש ופורש את כפיו.

האנשים משתמטים; מתרחקים ,אינם

חפצים לטמא את נפשם בהגוף

המכוער הזה. ועיני האיש רודפות

אותם ופיו מקללם קללה נמרצת. הוי

מי הביא את האיש הזה לתוך העולם

היפה אשר מסביב להפריע את הרמו-

נית החיים, להרעילם ולפגמם?!...

ושם בפנה השניה מנהלים בעגלת-

יד קטנה איש קצוץ-הרגלים. מרכבת-

חשמל עברה עליו ותשבר את רגליו..

לא, במלחמה נקצצו. חלל השכל

האנוּשי ומנהלים את האיש הזה בין

המון האנשים המגוהצים, בעלי הפנים

השמחים והמלאים חיים. והשמש

שולחה את קוי זהרה גם על פני האיש

הזה וגם על פני השמחים אשר מסביב.

ובכל זאת, והאנשים יראים את פניו

מתחמקים ובורחים.

ובפנה אחרת, בקצה הרחוב,

עומדת נערה חורה יצאנית, ועיניה...

עיניה מתיזות רשפי אש נקם להאנשים

אשר מסביב. חללת תענוגי החיים.

והאנשים בורחים מפניה... אינם

חפצים שאיזה דבר יזכיר את מעשיהם

הרעים. וצעקה נוראה נצבת ומחרידה:

הוי, מי סחט את הפנים האלה? מי

הוביש את הרעננוּת והלשד מהנערה

האמללה הזאת? מדוּע אתם בורחים

ממעשי ידיכם?!

ורודפים אחרי צללי האנשים

האלה ואינם נותנים לי מנוּחה. מבטי

עיניהם מנטפים בלבי נטפי רעל. הם

מזכירים לי כי החיים הללוּ הנם רק

משא-ומתן גרוע מאד. התחרות של

אנשים: מי יבלע את מי ויעכלו

בבטנו. כל אחד נהנה מחיי חברו,

מוצץ את לשדו ומשליכו אחרי־כן

כנצר נתעב. מתנצחים: ידו של מי

תהא על העליונה, ובין כך ובין כך,

בין שידו של זה או של חברו תהיה



על העליונה — אחד יבלע את חברו.

וכלום אל חיים כאלה התגעגעתי?

לא! לא חיים כאלה משכו את לבי

ונפשי! לא אוּכל נשוא אותם! לא

אוכל!... — ואני שב על עקבי...

בערבי ימי האביב, בשעה שרוּח

אלהים מרחפת על פני הבריאה כלה;

בשעה שהפריחה והרקימה מושלות

את ממשלתן הבלתי־מוגבלה; בשעה

שהכל זך, טהור ותמים כילד; בשעה

שבבטן הטבע הכל הולך ומתארג

ומתרקם, רוחש ושואף ומלא תנועה

וצמיחה; בשעה שהנשמה מזדככת

וּמטהרת — אני אומר לברוח היערה.

היער — זהו המקום האחד אשר

לא חללוהו עוד בני אדם, זהו המעין

המקיר תמיד בלי הרף סודות, קדוּשה

ורוממות־הרוּח, זהוּ המקום אשר ילין

שם רוּח אלהים, אשר הכל שם מהוּל

בעצבוּת ערבה ותוּגה נעימה, אשר

עדנת האביב והוד הזקנה מעוּרבים

שם יחדיו ושופעים רזים כמוסים

וטמורים...

החיים הפשוטים בכפרים, בשדות

וביערים מושכים אותי, צודדים את

נשמתי וממלאים אותה רעננות

וטבעיוּת. ונפשי כמהה, שואפת ועורגת

לצאת מתוך חלאת החיים לתוך העולם

החדש אשר רק לחישת־הרוח, משק־

המים, המית-העצים, שירת־הצפרים,

זמזוּם הדבורים וטיסת-הדרורים ממלאים

אותו ואשר כבוד־אלהים חופף עליו...

שם נפשי תתקדש, תנער מעליה את

אבק הזקנה וזוּהמת החיים העירוניים.

ואני בורח שמה.

אולם גם שם לא מצאתי מה

שחפצה נפשי. גם שם אין הכל כמו

שראיתי בעיני רוּחי, החיים שם אינם

מתחדשים מרגע לרגע; אין שם תנועה

והתחרות, קפיצות ושנוים; הכל שם

מונוטוני ובעל-גון אחד. ביום בוערת

השמש והיא מכה על הראש וצורבת

ויוקדת; ים השבלים עומד כנד, נכנע

מהשרב הגדול; בנות הכפר גסות
בעלות פנים אדוּמים ועבים. בעת

שגשם יורד הכל הולך ומקבל צוּרה

עצבנית; האדמה מרוּפשה ומעלה ריח

רע; רשת של שלוליות מים סרוחים

נמשכת על פּניה; הבתים הקטנים

והנמוכים מקבלים אז צורה של בודדים,

בני בלי בית... הכל רטוּב ומעלה

חלודה; שממון ועצלות פרוּשים על-

...לכ ינפ.

ונפשי שואפת אל השנוים

התכופים, העליות והירידות הרגעיות,

אל זעזוּעים חזקים ואל דוּמיה עמוּקה

הבאה מתוך סערת־לב גדולה; נפשי

עורגת לתמונות ענקיות, למפעלים

כבירים, שמליוני כחות אנשים שקועים

בהם; אל דחיפות והתפרציות,

תנודות והסתערוּת... מקום מולדתי,

העיר מושך אותי בחזרה. חסרים

לי נכסי־הקוּלטוּרה המיפים, הממתי-

קים את החיים והמלוים להם לוית-

ברק ויפעה. ואני נפשי נהלאה, נשמתי

נרדמה בי. ואני את החיים בקשתי

ולא — את דממת המות...

ואני שב על עקבי.



בהכנעה, בראש מוּרד, בברכים

כושלות, בלב ריק, אני נכנס בחזרה

אל עולמי שמשם יצאתי, אל חיי-

הבדידות בחדרי הצר, בין ארבעת-

כתליו.

לא אדע מדוּע, אך משוך משך

אותי חדרי הקטן בכח אדיר.

במשך הזמן שתעיתי בעולמות אחרים

שכחתי את כל הבדידות והשממון

שבו ובעיני רוחי ראיתי בו חיי אידיאַ־

ליוּת, חיי הרוח במדה שאין למעלה

הימנה. נמאסו עלי החיים הרועשים

והשוטפים בעוז, גם חיי השדה

הטפלים, ואתאַו לחיי- החדר הריק. שם

בין ספריו אמרתי למצוא את החיים

האמתיים. הספרים — ראי החיים,

ובראי נשקפים החיים בצורתם

האמתית בלי כחל ושרק, ומתוכם אני

יכול לדעת את החיים האמתיים

והעירומים. עיני תהיינה ברוּרות ואני

אשלט בחיים ולא שהם ישלטו בי.

אנכי אהיה האדון להם!

וּבהגיע שעת בין השמשות, בהבקע

אל חדרי הקט קוי השמש האחרונים

הלוהטים, בפזז הקרנים על שמשות

החלון והן תתנוצצנה ברבבות צבעי־

ארגמן, בשלוח לי השמש את ה„שלום!“

האחרון טרם תרד תהומה בעמקי נהר

דינור — נהר ינהרוּ פני חדרי ויקבלו

צוּרה של חג, והספרים יתנערו מהאבק

שלהם וילבשוּ נגהות וזהר...

ובהגיע הלילה, והלילה בהיר

ושלו, והלבנה תציץ דרך החלון בפניה

הטובים והחורים - וילבש אז חדרי

צוּרה של רעננות, טהרות והזדככוּת;

החדר יתמלא קוי כסף נוצצים,

קלוּשים, חורים וענוגים, והקוים יטפסוּ,

ירקדוּ ויתנועעוּ על כלי הבית ועל

הספרים, ויֵרָאוּ גזרי העבים הקטנים,

הקלוּלים, השקוּפים והבהירים בקצה-

השמים. וכאשר אביט דרך החלון —

עולם רענן מוּאָר באור זך מלבב יהיה

נשקף אלי והעולם הזה יצלול בים-

חלומות מקסמים ושזוּרים בחוּטי־כסף

של הלבנה הזכה...

וּבליל־חורף, בשעה שבחוּץ

ישתער הרוח והוּא ישרוק, ייליל, יהמה,

ינהם; קרח וכפור ימלאוּ כל נשמה,

ואני אשכב לי במטתי בחדרי החם,

אזני תשמענה את יללת־הרוּח ואת

סערת הלילה ונפשי תהיה שלוה...

מנגינת הלילה תחדור אלי נגינת־

אבדון, נגינת התפתה, והנגינה תקח

את לבבי, תצוּד את נפשי ביפיה,

ולבי יהי ער וּבחדרי יהי חם...

אה כל זאת חזתה לי נפשי.

אולם בעוד רגע והנה הכל

כמקודם. מראה פני הבית מפיל עלי
עצלוּת וּשממון. הכל כה ענום ועכוּר.

אין מרחב־יה, אין מהלך־נפש. החיים

השתקעוּ בספרים והספרים כבדים

וּמאפילים על החיים, מחשיכים את

אורם וגוזלים את מהוּתם. ואפלה

מסביב ובדידוּת מסביב ומקור לבי

יבש והוא מבקש שירה וחיים...

וּבהתאבק נפשי מעולם לעולם,

בהתפרפר נשמתי ובהתלבטוּתה כמו

בתוך כף־הקלע, בהשקע שמשי

וּבזריחתה, בעמדי תמיד על הגשר



ומבקש את החיים, והגשר מתחתי
רועד ואומר לנפול ולרדת תהומה;

בשעה שאני מרגיש את עלבון החיים,
את אַפסוּתם, קטנוּתם וּפעיטוּתם מצד

אחד ואת רשעתם, התאַבנוּת-לבם
ואי-ישרם מהצד השני — אני מתחיל
להבין את סוד החיים... החיים הנם

אותו הגשר המט לנפול ועליו אנחנוּ
עוברים ושבים וּמבקשים את הדרך...

החיים הנם אותם הירידות והעליות,

אותן ההתרוצציות הנפשיות והתנודות

הבלתי־פוסקות... החיים הנם אותו

כף הקלע שאנשים משלכים בו מעולם

אחד אל משנהו... ו ת מי ד הם
מבקשים ו ת מ י ד הם שואפים

ו ת מ י ד אינם מוצאים...

ואבין — כי ח י י ת י אָז כעת
ב ק ש  י את החיים — — — —

יקיר וַרשבסקי.

מחשבות.

א.

המאמינים.

אותם בני האדם בעלי הנפש ובעלי הרצון היוּ ביחד עם זה בעלי־

האמוּנה.
חולי-הנשמה וחלשי־הרצון לא היה בכחם להאמין, אלא לפי שלא היה

בכחם אפילוּ לכפור היוּ מתראים בעיני אחרים וגם בעיני עצמם כמאמינים.

המנהיגים של האנוּשיות היו מאמינים באמונה שלמה במציאוּת מנהיגו

של עולם. אמרוּ: מלכותא דשמיא כמלכוּתא דארעא. כשם שכל המעשה,

שהיה נעשה על ידיהם בקרב האנוּשיוּת בכונת מכון ולתכלית ידוּעה

היה נעשה, כך—כסבוּרים היוּ—עולם כלו סוף מעשה במשבה תחלה היה.

המחנה הגדול, אשר לרגלי המנהיגים, לא היה יודע את כונתם של

אלו ואת תכלית מעשיהם ולא היה מוצא כל טעם לחייי הוא. תמה היה

ואומר: אפשר עולם זה לא גולם הוּא?!
תקיפי עלמא הדין, אשר כנהר־די־נוּר, אוכל וגוזר על ימין ועל שמאל,

עברוּ בעולם, מאמינים היוּ בתמימוּתו של ארי דורס, שהם מלאכיו עושי־

רצונו של רבון-העולמים. וכי מהיכן — היוּ שואלים —– נטלנוּ אותו הכח

הגדול והנורא, המחריב עולמות? וּמי נתן לנוּ את הרשות לעשות בעולם

ובאנושיוּת כאדם העושה בתוך שלו?
אפשר יש אתיאיסטים בעולם? – תמה נפליון.



אותם האנשים, שנגזר עליהם להיות הקרבנות של העולם, היוּ חולנים

וספקנים כל ימיהם – עד השעה האחרונה. כשהגיעה שעתם לעלות על

המזבח היוּ פושטים את צואריהם — ומאמינים.

אלה מבני־האדם, שנראה להם כאילוּ גלו את הסוד: כיצד נולדה

בנשמתו של אדם האמוּנה במציאוּתו של רבון העולם, הגיעוּ לידי ההחלטה,

שמעתה הכפירה לא רק רשוּת, אלא חובה היא. לכאורה החלטה זוּ הגיונית

היא, אלא שכאן שאלה אחת מאליה היא באה: הרי ישנם בני-אדם אחרים,

שנראה להם כאילוּ גלו את הסוד: כיצד נולדה האמוּנה במציאוּתו של

העולם עצמו, ואף על פי כן לא רק שלא הגיעו לידי ההחלטה, שמעתה

הכפירה במציאוּת העולם חובה היא, אלא שרבם הגדול בטוּח הוּא, כי

הכופר במציאוּת העולם הגשמי בבית-המשוּגעים מקומו יכירנוּ?

ב.

המינים.

משחלשה האמוּנה גברה התאוה המינית. האמוּנה, או ביתר דיוּק,

האהבה אל האלהיוּת שחררה חלק ידוּע מן האינירגיה של אותה התאוה,

הצילה את הניצוצות ממקום הטינופת ונתנה להם „תקוּן“. בנשמתו הטהורה
של שפינוזה פשטה האהבה אל האשוּת את צורתה הבהמית וקבלה את

הצוּרה הרוחנית של האהבה האינטיללקטוּאַלית אל האלהיוּת.

רובן של ספרים, שנכתבו בשתי המאות האחרונות, המאות של

הכפירה, ריח רע של זיעת־איברי־המין מתמר ועולה מהן.

האידואוליזציה של התאוה אל האשות ושל השנאה אל הרשוּת —

זוהי כל התורה כלה, שלמדוּ בעלי־הפרוגרס של התחוּם מן הספרוּת

הרוּסית, ואידך פירושא הוּא.

מרבותינוּ הרוּסים קבלנוּ, כי אחד מן הסימנים המוּבהקים של האדם

הגדול, ה„גבור“ הוּא זה, שהאשה אליו תשתחוה, אליו תתפלל. האשה—
אמרו—תשוקתה אל האיש אשר ימשול בה, ובעזרת האינסטינקט הטבעי

של בנות־מינה מכרת היא את האדם הגדול, המושל האמתי, ונכנעת מפניו.

באיזו אשה דברוּ רבותינוּ?

באשה ה„משתחררת“. זאת בת-הכפר שבאה אל העיר, שכוּלה

אי־טבעית, שכל אינסטינקטיה נפגמוּ, נשחתו, ואל „ההשכלה“ טרם הסתגלה,
שמרדה ברבה ואיננה יכולה להשתחרר ממנוּ ? עניה זוּ שעמדה על ראשה—

היא תורה, היא תדין?



זאת ועוד אחרת: האמת הדבר, כי האשה ה„משתחררת“ תשוּקתה

אל האיש אשר ימשול בה? האיננה משתוקקת ביחד עם זה אל האיש

אשר תמשול היא בו—כדין עבד יוצא לחירוּת, הרוצה לשעבד לא רק לעבוד?

או לא דברוּ אלא באשה שקודם מתן תורת ה„השתחררות“? בזוּ,
העוברת ובטלה מן העולם?

ובאיזה „גבור“ דברו רבותינו?

בגבור-הרוּח, בגאון-המחשבה? האמת הדבר, כי הגבור הזה רוצה

ויכול למשול? האם אין הממשלה כמו העבדוּת תועבת נפשו?

או לא כונוּ רבותינו אלא אל גבור־החיל הפשוּט מן אותם הימים

הטובים—שעדיין לא עברוּ —, שבהם היה בעל־השפאָרין המקשקשים יוצא
לצורד נפשות, ואל יורשו של הגבור הזה, בעל הפֿרזות המקשקשות, המנהיג

של ההמון? 

אפילו מיכיילובסקי, חד מבתראי, לא ידע עדיין אלא את האַנטינומיה

של „גבור“ ו„המון“, של ענא ונגדא. והגבורים אשר מעולם, אנשי־השם,

אשר בבני האדם לא משלוּ ואל בנות האדם לא באו, איה הם?

בעיקר הדבר: האיש והאשה הולכים וכלים. במקומם עולה

האנדרוגינוס וּמכסה את עין כל הארץ.

ג.

הצער.

גדול הוא צערו של בן-אדם, שאין לו כלום בעולמו חוץ מן הצער.

גדול מזה כאב ההכרה, שאפילו צער זה לא לו הוא.

ד.

האיש הירא ורך־הלבב.

מכריזים היוּ שוטרי-ישראל לפני המלחמה: מי האיש הירא ורך־הלבב

ילך וישוּב לביתו! — אבל מה עושין בשעה שהאיש הירא ורך־הלבב לא

רק ירא את הסכנה, אלא ירא עוד יותר לברוח ממנה?

ה.

האדם חית־העדר.

רוצה אדם בכל לבבו ובכל נפשו להיות בתוך העדר, אלא שהוא

אוהב—קצת מסבת העצלוּת הטבעית והרבה מסבת האהבה אל הכבוד —

לשבת ולחכות עד שיבאוּ אחרים וימשכו אותו.



משיכה זו שעושים באדם צריכה להיות משיכה גסה. החיים וכמו כן

האמת של החיים גסים הם.

אדם שמושכים אותו אל העדר והוּא בועט ואיננו הולך — סימן רע

הוא למושכים.

ו.

הציוני הרוּחני.

לא ב„ציוני הרוחני“ האופיציאלי הכתוּב מדבר.

ישנו טפוּס יהוּדי, שלכאורה הוא ציוני גמוּר. התמימים שואלים גם:

אם זה איננו ציוני — מי הוּא ציוני?

הציונים של המפלגה קצתם מכבדים את בר־נש זה, רבם מבזים אותו

אפילו בלבם וכלם — הודות אל האינסטינקט הנכון של המפלגה — אינם

אוהבים אותו, במקרים ידוּעים - גם שונאים אותו, לפעמים רחוקות —

יורדים עד לחייו.

מה טיבו של אדם זה?

הנימין הדקים של שרש נשמתו מושכים את יניקתם מציון של כתבי-

הקודש, של חלומות־הילדוּת. מטל־חרמון שירד על הררי־ציון הוא מקבל

את ההשפעה שלו. אל ההרים האלה, אל ציון של מעלה, ישא עיניו, אליהם

נכספה גם כלתה נפשו, כי שם צוה לו ה' את הברכה והחיים. אבל ציון

של מטה, החלום שנתקיים, הרוּחניות שהתגשמה — בחרדת-נפש, באימת-

מות הוא נרתע לאחוֹריו...

חלום־האהבה ומקום-התורפה — האם לא נורא הדבר?

חלום־שעשועיו של הקדוש-ברוּך-הוּא — היה האדם. קשה היה לו

להקב"ה להפרד מחלומו. ראשון היה האדם למחשבה וסוף למעשה. אבל

משנברא — מיד וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו...

ואחרי כן?

ונח מצא חן בעיני ה'!

נח, שעליו נאמר: וישת מן מן היין וישכר ויתגל!!

היש טרגיקומידיה גדולה מזו?

בר־טוּביה.



אָז...

הָריִרֲע זָא ְךיִתאָצְמ יִנֲאַו ,ריִרְגַס ליֵל הָיָה זָא...

וְתוֹעָה בָרְחוֹב — —

כִּמְדוּמֶה, שֶׁנָּשָא הָאַוֵיר מִפִּיךְ אֵיזוֹ שִׁירָה

שֶׁל בָּרוֹךְ אוֹ קוֹב...

מִרָחוֹק רָאִיתִי עֵינַיִם וְכַל-כַּךְ חֲבִיבוֹת...

וּפָנִים כַּסִּיד — —

וַעֲזוּבָה הָיִית אָז כְּאִילוּ לֹא הָיוּ לָךְ אָבוֹת...
וְלֹא גַם יְדִיד.

וְנִכְמְרוּ רַחְמַי עָלַיִךְ וְחֶסֶד מָלֵאתִי

וְצַעַר וָרוֹךְ — —

וְאַתּ לֹא יָדַעַתְּ אָז כִּי נֶעֱזָב הָיִיתִי

ותוֹעֶה כָמוֹךְ... 

אָנכִי בִקַּשְׁתִּי בָרְחוֹבוֹת אֶת אָבִי וְאִמִי...

וּמָה בִקַּשְתְּ אַתְּ? — —

הֲאִם אֶת חֲלוֹם הָעֲלוּמִים שֶבְּעֵת שֶׁתַּשְׁכִּימִי

יִנָּדֵף אַט-אַט? —

אוֹ אוּלַי אֲבֵדַת נְעוּרֵי אֲחָיוֹת נִדָּחוֹת

וְגִלּוּי הָרָז? — —

אָנכִי קָרַבְתִּי אֵלַיִךְ בְּחִבָּה, וְאָחוֹת

קָרָאתִי לָךְ אָז...

אָז הָיָה לֵיל סַגְרִיר וַנַעֲמוֹד אֲחוֹרֵי גַג-אֻרְוָה

לְבַקֵּשׁ חֲסוֹת — — —

וָאֶרְזוֹם לָךְ, אָחוֹת, הַבִּיטִי: הֲאִם לֹא כְּחוּרְבָה
הַתֵּבֵל הַזֹאת?...



וַאֲחוֹרֵי הַאֻרְוָה סִפַּרְתְּ לִי אֲגָדָה... וְכֻלָּהּ

עוֹד זוֹכֵר אֲנִי — —

אָח קָטָן לָךְ הָיָה שֶׁנּוֹלַד לְאִמּוֹ בַּגּוֹלָה

וְנִלְקַח בַּשְׁבִי..

אֵם רַכָּה לִי הָיְתָה—סִפַּרְתְּ לִי—וְנֶאֱבְדָה עִם אָבִי

בִּמְדִינוֹת־הַיָם —

וַאֲחוֹרֵי הָאֻרְוָה בְחֵיקֵךְ אָז נִגְבַּל בִּלְבָבִי

שִׁיר חֻרְבַּן הָעָּם...

וּנְשִׁיקַת עֲרִירוּת עֲקֻבָּה מִמַּדְוֵה הַנֶּפֶשׁ

נָשַׁקְתְּ לִי בִכְאֵב — —

וְעֵדָה הָאֻרְוָה הָזֹּאת וְגַם עֵד הוּא הָרֶפֶשׁ —

שֶׁיָּצְאָה מִלֵּב...

אָז הָיָה לֵיל סַגְרִיר — — וּבְנוֹחַ בַּעֲלָטָה הַנְּשִׁיקָה

הַצּוֹרְבָה עַל פִּי — —

נִלְחַצְתִּי אֶל חָזֵךְ כְּאִילוּ נְבוּאָה עַתִּיקָה

אָז נִצְנְצָה בִי...

וּשְנֵינוּ לְבַקֵּשׁ יָצָאנוּ אֵת אָבְדַּן הָאוּמָה

וּשְאֵרִית הַגּוֹי — —

וְתוֹעִים אֲנַחְנוּ וְעוֹד לֹא מָצָאנוּ מְאוּמָה — —

וְהִנְּנוּ פה...

הֲצַר לָךְ, נוֹאָשָׁה, וַחֲפֵּצָה אַתְּ לָשׁוּב הָעִירָה

וְאוֹתִי עֲזוֹב? — — — — — — — — — — —

אָז הָיָה לֵיל סַגְרִיר וַאֲנִי מְצָאתִיךְ אָז עֲרִירָה

וְתוֹעָה בָרְחוֹב..

ש. פינסקי.ברלין.



מרשמי־עתונאי.

(הנשה-תפוקתל)

שתי שנים בקירוּב עברוּ עלינוּ באותו השכרון הריבולוּציוני, באותה

הריצה המשוּנה אחרי העגלה הריבוליציונית, מבלי דעת ומבלי שים אל לב

מה היא לנוּ ומה אנו לה. חבר סופרים בקרבנו, שתאותם לשם רדיקלי

היתה תמיד גדולה אצלם מהכרת חובתם הלאוּמית, כבשוּ את העתונוּת וכל

נסיון של סופר שלא ממינם להאיר את המצב מנקודת־ראות אחרת מעט,
התפוצץ אל הסלע החזק של המונופוליה העתונאית. ואפילו לאחרי שניתנה

האפשרוּת לכל מי שחפץ ליסד עתונים, ג״כ לא הוּטב המצב הרבה, מפני

שכל מו״ל חדש חפץ היה להעביר את חברו ברדיקליות וריבולוּציניוּת, -—

בהיותו בטוּח, כי זוּהי עתה המטבע העוברת לסוחר. ושוּב חגר המו״ל

הישן את שארית כחותיו להיות עוד יותר רבולוּציוני מן הריבוליציה עצמה

וכה היתה עתונוּתנו למין שדה־התחרוּת של עוסקים בריבולוּציה על הכתב.

ואמנם היה זה גם חשבון אמתי במדה ידוּעה. בודאי היה גם בין

קהל הקוראים המון רב, שבהשגתו הצרה הבין את הלאוּמיוּת העברית

בתור נגציה אל הסוציאַליות )ומה אות שהציונים והבונדיסטים הנם אש

ומים!(, ואחרי השביתה הנהדרה של אוּקטובר ש"ע, שאָז האמינוּ הרבה

קלי־הדעת אפילו מתוך ה„מלוּמדים“, כי התחילה הדיקטטוּרה של הפרולטריון,

וּבכן, חשבו אותם ההמונים, תקות הסוציאליים כ ב ר נתגשמה, בעוד

שתקות הציונים היא לימים רבים, ובפרט אחרי מות־הרצל ואחרי הקונגרס

השביעי... השקפת-העולם הטפוּסית הזאת של ההמונים בעירות ובערים משכה
מספר בעלי-בתים קטנים מצד הלאוּמיות העברית לצד הריבולוציה וּלעוּמת

אלה נתכונה גם הזשוּרנליסטיקה שלנוּ בנענוּעיה הריבולוּציוניים וכמעט

שאותו הקריטריון עצמו היה מוּנח ביסוד הערכתם את שתי האידיאות

העולמיות — את הציוניוּת ואת הסוציאַליוּת.

ואוּלם אל נא יטעה הקורא לחשוב שלדעתנוּ אנו לא היוּ העתונאים

העברים צריכים לעמול בעניני הריבולוּציה הרוּסית. כזאת לא אמרנו ולא

חשבנו. אדרבא; דבר שאין צריך לאמרו הוא, כי הריבולוּציה הרוּסית

נוגעת לישראל אפשר עוד יותר מאשר לכל האומות האחרות. אבל קובלים

אָנוּ על שני דברים: על העדר הקריטריון העברי בהערכת החזיונות של
החיים המדיניים ברוּסיה מצד העתונאים שלנו ועל האלילות הנמבזה

שנתגלתה אצלם. צאוּ וראוּ את סופרי יתר העמים היושבים ברוּסיא. לא

פחות מסופרינו הנם מטיפים לאור, לחירות, לא פחות מלבלרינו הגם

לוחמים בעד משפטי העם, — אבל האם שכחוּ אף לרגע את עניני עמם



החומריים והרוּחניים? האם נעתקו רגליהם אף לרגע מתחומי המחשבה

הלאוּמית שלהם? ואצלנו הגיע הדבר לידי כך, שעתון ע ב ר י צריך היה

להטהר בכמה מקואית בעד חטא גדול ונורא שעשה בפרסמו מ ו ד ע ה
ע"ד ישיבה תלמודית... וסופר אחר )מן היותר חשובים שבקרבנוּ( נתפעל

כ״כ מן הפֿאָנקעם שפגש בעגלת המסע, עד שהסתפק אם יש לו, ל א ו ת ו

הסופר הע ב רי, כ״כ ענינים משוּתפים עם יהוּדי הארצות האחרות

בכל אשר יש לו עם הפֿאָנקעם האלו —

אנחנוּ הציוניים לא היינו ריבולוציונירים באותו המובן שיש למלה זו

בין המוני הבונדיסטים, אבל לא פחות מכל ה„ריבולוציונירים“ היהודים

ברוסיא דהאידנא הכינונו גם אנו את אותה הסיטואַציה־של-מהפכה,

שבאמת היא נמצאת בין יהודי רוסיה. הלא אנו עוררנו את העם העברי

על מצבו, פתחנו את עיניו והקיצנו אותו מתרדמתו הצבורית. הודות

לעבודתנו נוצר בין יהוּדי רוסיה צבוד ער. קהל בעל אזנים קשובות.
ואולת גמורה היא לחשוב כי יעמדוּ הציונים כצרים בפני ההתעוררוּת

הצבורית של עכשיו, שהיא היא באמת הריבולוּציה הנכונה, הריבו-

לוציה של כל בעלי־דעת.
את שאלת היהוּדים אמנם לא ערבבנוּ עם שאלת התקוּן המדיני ברוסיה.

לדידן שאלת היהודים עומדת על בסים ישראל נוי אחד בכל העולם“—

גורלה של האומה תלוּי בגורלם של הישוּבים היהודים השונים בארצות

שונות, ורק אז תבוא גאולה שלמה לעם ישראל, כאשר ימחה אות-קין מעל

מצחו ויחדל מלהיות עם נודד ב ג ו ל ה, בלי ארץ ובלי מעמד מדיני בלתי

תלוּי בדעת אחרים. לא די שיוּטכ מצב בני ישראל באיזה ארץ או ממלכה,

אבל צריך שתבטל שאלת היהוּדים בכל היקפה, צריך שלא יהיה ע ם

ישראל בגלות. אבל מעולם לא התנגדנו להשתתפות היהודים בחיי האזרחים

במקומות מגוּריהם, הכל לפי תנאי המקום ששם היהודים גרים. לא היינוּ

ואין אָנו יכולים להיות מפלגה ריבולוציונית ברוסיה, מפני שלפי השקפתנוּ

הציונית אין עתידות האוּמה מונחת בשטח זה. בתור מ פ ל ג ה ציונית

לא היה לנוּ איפוא מה לבקש ברוּסיה ולא בקשנו. אבל בתור יהודים

לאומיים, בתור יהודים שבהם הגיע הרגש הלאוּמי לידי צירופו היותר גדול,

לא התיחסנו בקלוּת־ראש לתביעות החיים האזרחיים, ובה במדה שהועילוּ

האינטלגנטים מן העמים האחרים להכין את בני עמם לקראת התקוּן המדיני

שיבוא, הועלנו גם אנחנוּ להכנת בני עמנוּ. וכשבא הזמן לכל עמי רוסיה

להיות א ו פ ו ז י צ י ו נ י י ם אל המשטר הישן, מצא גם אותנו על צד

יתר העמים.

ואולם העתונאים שלנוּ כמו התבישוּ בפני המפלגות הריבולוּציוניות

על ריאקציניותם עד כה, וכמדת הגרים המדקדקים במצוות יותר מן הנולדים



באמוּנה ההיא, התחילו לרקד לפני העגל החדש ולעשות כונים למרת

ריבולוּציה. לא היה דבר שלא היו נכונים להקריבו בשביל הכבוד להקרא

אצמיש ידכב םימדוקה ויחאב ללועתמה הבושת-לעב ותואכו .“םדקתמ ןותע„

חן וחסד בעיני חבריו החדשים ובשביל שיאמינוּ בו, כן התעוללו גם 

אנשי־העט שלנו בכל מה שהיה בהתחלה קודש גם להם, כדי להראות

רּודסב .ל"ר היצקַאיר ילעבו םיטסיניבוש דוע םניא יכ ,“ךתוח תפומב„

ססטמטי התחילו להטיף לעם ע"ד התקוות המזהירות, בסדור ססטמטי

עורו את עיניו לחשוב, כי רק הריבולוּציה תושיעהוּ תשוּעת עולמים ויכסוּ

ממנו את מעמד העם העברי בגולה שאינו תלוי כלל בסררי המדינה השוררים

ברוסיה ושלא ישתנה בהשנות הסדרים הללו.

רק במאורע ביאַליסטוק הגיע השכרון עד למרומו, ודעתם של הרבה

התחילה להתפכח; נתעורר קצת „היושר הלאומי“ והתחילוּ לעשות חשבון

הנפש. מאחרי הפּוגרום ההוא ואילך נשמעים פה ושם קולות של קריאה

לאוּמית, מתפרצת האנחה העברית אחרי שתי שנים של התכחשוּת עקשנית

לצרת-ישראל האמתית והתנחמות במשאות שוא ומדוּחים.— מבצבצים

איזו סימני יקיצה לעתונותנו.—
משה קליינמאן.

הסעMדה השלישית. 
מאת יָצחק יְַמaולסקי.

בהקלויז של ר׳ שמעיהו שוררת דממה קדושה. בראש השלחן, שאליו

מסוּבין כמנין אנשים, יושב ר׳ יעקעלי ו„נוהג“ את הסעוּדה השלישית

בהתפעלוּת עצוּמה. המסוּבין, שהם שני השוכ״ים, סופר סת"ם, חתן הדיין,
בעל התפילה ועוד אברכים אחדים, יושבים צפוּפים באימה ורתת וּמצפים

למלה הטובה הצריכה לצאת מפיו הקדוש.

כי עליו, על ר׳ יעקעלי זה, אמר הזקן בעודו בחיים, שאלמלא הבן
שׁיש לו, שהוּא צריך למלא את מקומו, כי אז היה מושיב על כסאו אחריו

ותּוקלתסה ינפלש ,םיעדוי השא דעו שיאמ רצחה ינב לכו — ;“ארבג ןידה„

זלה"ה מסר לו לר׳ יעקעלי סימנים רבים וסודות עמוּקים ורזין עתיקים
גלה לו. אוּלם ר׳ יעקעלי לא שם לבו לכל הדברים האלה ועשה את עצמו

כאילו לא ידעם כלל. ומיום שנפטר ה„זקן“ הוּא נוסע מעיר לעיר אל

מקוּרבי הצדיק ושובת אצלם, וּבסעוּדה השלישית הוא בא ע"פ רוב לידי

התפשטות הגשמיוּת ולידי גדלוּת דמוחין — באותה שעה נפתחין צנורות

החכמה שלו ומתחילין שופעין, ואז משתפכין מפיו פנינים ומרגליות ממש,

והכל רואים שהשכינה, כביכול, מדברת מתוך גרונו בפועל ממש.



התעמקוּתוּ של ר׳ יעקעלי במוחין גדלה בשבת זוּ יותר מבכל שאר

השבתות כלן. נראה היה בעליל, שנשמתו מרחפת עכשיו בהיכלו של משיח

 אצל הזקן נ"ע. — — התחילוּ המסוּבין מתדחקין זה בזה כמו מאליהם,

התחילוּ עיניהם מביטות ישר אל תוך עיניו הוּא, שנוצצוּ באור משוּנה וזר.

גברה הדממה בבית וגבר החושך. פתאם והנה אנחה רועדת מתמלטת

מתוך פיו, ואחרי האנחה המיה דקה הממוּזנה מזעזוּעי אנחה וּמצלצוּלי
נגינה ואחרי ההמיה תנועת-ראש אטית וּממוּשכה כתנוּעת המטוּלטלת אשר

בשעון ה„פנדיל“ ואחרי התנוּעה נפתחוּ שפתיו ובנעימוּת השתפכוּ המלים:

ךל !רימזה לש הניגנה םענ תא ןיבהל ול ןתו רומחל ןזא הרכּו אצ„
ותן להבין לסוּס את ריחם הטוב של הבשמים! קום וּבאר להם לאלה הנערים

הבוערים בעלי הנשמות השפלות, השקוּעים בראשם ורוּבם בתאוות החומר

הגסות, מה טעם יש במעוּף עין של הצדיק, בשחוקו של הצדיק, באנחתו,

ובפרט בדבוּרו של הצדיק!

ּוחט םהיניע ,ןלציל אנמחר ,תּונצילכּו תּוטשכ רבדה הארנ םהל„
מראות ולכן יכחשו בשמש ויאמרוּ לא הוּא.

,הבוטה תּודהיהש רשפא ךיא ,רמולכ ?הרות ןכתיה :םילאוש םה„

גי״ט יידישקיי“ט, תהיה לא־יהדוּת, ניש״ט יידיש יי"ט? בתורה, הם אומרים,
אין אתם הוגים, בספרים אין אתם מעיינים  ובכל זאת אתם מתקריין

יהוּדים, „יהוּדים טובים“, — וּבמה? האפשר הדבר, שיהוּדים בלי תורה

יקראוּ יהוּדים?

ילכ ךרד רבועהו חומה ןמ אבה ,םהלש לכשה חכב םילאוש םה ןכ„

הדבר וּקטני ההשנה בשמעם את השאלות של הבל הללו הם חושבים

שיש בהן איזה ממש ועי״כ הם טועים לעזוב אמוּנת חכמים ותועים מן
הדרך הישרה ר"ל. והבן לא יבינוּ הני כלל וּכלל, שהתורה איננה עוד

האורה גוּפא, כ״א רק הלבוּש מן כח השכל, שהוּא אור קרן הנשמה.

םיהלא הנה המשנה .לעממ הולא קלח איה ,עּודיכ ,המצע המשנה„
אא"ס כביכול, והיא למעלה מן התורה, היא האור והיא החיוּת, היא החיים

והאור הזורח מעצמו ואינה צריכה לתורה. כי התורה איננה אלא קרן

החשמל, הבבואה של האור־עולם, שהוּא מבקיע בעד חוש הראות את

הצבעים אשר בקשת, שהיא בעצמה אינה אלא הבבואה של הדבר בעצמו.

התורה אינה אלא המיתר של הכנור, שהוּא מעורר את הנגינה ע"י חוּש־

השמיעה, אולם הנגינה עצמה גבוהה במדרגתה מן הכנור, האור בעצמו

למעלה הוא מחוש הראות... והדברים עמוּקים הם מאד וכדי להבינם צריך

שיהא האיש בעל־השגה. ואדם מישראל, שנשמתו גבוהה מגוּפו, הוא

יודע, שהתורה איננה אלא גוּפה של הנשמה. ואיש יהוּדי כזהּ גבוה גם



מן התורה עצמה. והזקן כאשר בא בשעת השלש־סעודות לידי התפשטות

הגשמיוּת האמתית, היה הסאלאש מתמלא אורה מאור עולם של נשמתו,
של השכינה, כביכול — אי־אַי-אַי!“

ולא יכול עוד ר׳ יעקעלי לדבר מחמת ההתפעלוּת העצוּמה. ויפן אל
אל הסופר ויאמר: נאָ, אַ זמר!

כל העדה נאנחה בהתפעלוּת, והסופר נגן בדבקוּת גדולה את הזמר
שלו. אחרי הזמר התלקח ר׳ יעקעלי מחדש ויתלהב ויאמר:

,הריתיה ותמשנ לש ץּוצינה איה ילארשיה לש תילכתה !ןכ ,ןכ„
הבאה אליו ביום השבת, בעת שהוּא מפשיל את חמרו ומשליך מעליו את

הגשמיוּת של ששת ימי המעשה. כי השבת היא הנשמה של השבוּע,

בשעתא דסעוּדתא תליתאה כאשר הולך היום וחשך, והיהוּדי מוסיף מחול

על הקודש, כלומר, הוּא מכניע את החומר שלו וּמשעבדו לרוּחניוּתו, וּבזה

הוּא מעלה את גוּפו למדרגת הנשמה, באותה שעה מתעוררים בפמליא

של מעלה הרחמים. הקב ה מתמלא רעוא דרעוין, וּכלל ישראל בא לבחינת

טשפתהל קר אּוה ידּוהיה לש תילכתה רקיע ןכבו .‟ןיפּולגב אכלמ יבד„

מחמרו ולחפש בפנימיותו את הנשמה היתירה שלו. בשביל החומר אין

ליהוּדי לדאג ולעשות כלל, כי כלל ישראל הוּא הנשמה של אוּמות העולם,

האומות הן גוּפות הבריאה ועליהן לפעל ולעשות בכח השכל, בחוּש-
הראות והשמע. ברם היהוּדי הוא בבחינת שבת, הוּא הנשמה היתירה,

הוּא חי בנס, הוּא נצחי, הוא החיוּת עצמה, הוּא זך, הוּא דק מן הדק,

הוּא מה שאין הפה יכול לומר, הוּא אין, הוּא אפס, הוּא — אין בו ממש

כלל, הוּא – השלש־סעוּדות של הקב״ה בעצמו...

!וידחי — ילעקעי ׳ר הוצמ — !םידּוהי ,ּורמז„

כל הקהל פותח את פיו בשיר, והשיר הולך ונמשך, והנגינה הולכת

ומרוממת, וּהנשמות היתירות הולכות וּמתמוגגות מרב שמחה, והשמחה—
מה ידמה לה וּמה ישוה לה?

ר' יעקעלי יוצא מן הכלים! הוא מרגיש בחוּש יחודו של קוּדשא

בריך הוּא וּשכינתיה.
אך הנה כלה הזמר, התנדף הנגוּן... רוּחו של ר' יעקעלי מתחיל

מתעצב, פניו נופלים וּבקול בוכים הוא אומר:

תא ומצע לע לבקל חרכּומ ידּוהיה תויהבו ,שדוק-תבשה תאצבּו„
החומר של ששת ימי המעשה, ובאבוד ליהוּדי הנשמה היתירה שלו — אז

וינפש, וי -אבדה נפש!‟
השמש מדליק גפרור, וּבבית — אור; אוּלם ר׳ יעקעלי עודנו גונח

ואומר: אבדה נפש! אוי אבדה נפש, אבדה, אָבדה!
דממה. הכל חושבים ומהרהרים...

לכו ,לוח לש לוקב ילעקעי ׳ר ארוק — ״!םינורחא םימ ,ָאנ יא„
הקהל עונה אחריו גם כן בקול של חול...



אזכרה.
מילקוטו של ר׳ בנימין.

(.L. V. M תרמל שדקומ)
האֻרוה ארוה פשוטה ארוכה וגדולה, כמו שאתם מוצאים אותה לרוב במזרח אירופא.
אני משכים ומעריב לארוה זו אבל בלבי אני עוד מתגעגע ל„הימים הראשונים הטובים‟,

לנוסח אשכנז. בארותו האכר ניכר. אותם הימים שעשיתי בארוות אשכנז היו כך חשובים,
יקרים וספורים. ולפיכך אני בא לכאן ומתמרמר משום מה ודברי מעטים. ולא שמתי לב

גם למשגיח-הארוה שבדרך אגב נודע לי שהוא מרוסיה. אלא שפעם אחת ספר לי
במקרה שהוא מרוזין ואז נשתנו הדברים לגמרי.

מרוזין... ר׳ ישראל מרוזין... זכרונות ושאלות ותמיהות והשתוממות מתעוררות כמו

מן שנה עמוקה. וכבר אני עומד כמקושר בחבלים בפנת הארוה ומקשיב לספורי הזקן.

וכבר אני שוכח את מטרת בואי הלום ואני נתון כולי להרהורים אחרים

ולעולמות אחרים

מעולם לעולם אל עולם הנגינה, עולם „הזמיר‟.

יִכָתֵב העלה הזה לזכרון.

שניהם מתו מות שָרים, מות מתמיה ומעורר את שימת הלב: ר׳ ברוך שור מלעמ-

בערג ור' ניסן מברדיטשוב. ועל מות שניהם לא דברו, לא דרשו ואף זכר לא היה להם.

ר׳ ברוך נולד בפומורזשאַני, מתא של מסטיות, עיירה שכולה חסידות ודבקות, שוכנת

בשפוע הררים, קשבת אושת מי-בדולח. „לוטה בערפל‟ — יליצו עליה הערים הסמוכות.
ערפל... ברם כשבאתי פעם אחת רגלי, לפתע פתאם, בבוקר זך וצח, דרך הר-

קאַלני לפומורזשאַני השתוממתי על שלא העמידה עיירה זו שום גבור ושליט בממלכת-

המוזות. )את מקום מולדתו של ר׳ ברוך שור לא ידעתי אז(. לא חסרו גם בעיירה זו

קוצצי נטיעות ומהפכי הקערה על פיה. חרזנים היו שם, גם משכילים וידענים. אבל לא

פייטנים. לא לָנים בסתר בצל שדי. לא בצאת השמש בגבורתו ולא דומיה של חצות.

מעולם לא חדרו האנשים המעטים האלה, ה א ח ר י ם, לפנימיות רוחה של סביבתם.

לא ינקו מלחלוחיות הסביבה ולא נסו להריק אותה לשפת המלים או הצבעים. בגאון
בטלו את אשר לפניהם.

ואותה הרוח של בהירות, של „הכל אתי שפיר‟, היתה שרויה גם על יצירותיו של

ר׳ ברוך שור, גאון חזני גליציה. באותה מדה שאפשר לדבר בזמרה על בהירות. נגינותיו

לא בקשו את אלהים השוכן בערפל, אלא את אלהי השמים סתם, את ה„מלך היושב על

כסא רם ונשא‟ ומחכה לשמוע תחנוני בניו.
אפס יפות היו נגינותיו, יפות, קוסמות את לב היהודי, מפיצות זהר ושופכות

עדן במצולות הנפש.

ובברדיטשוב דרך אחרת.

ר׳ ניסן מברדיטשוב שר מאיגרא רמא ומבירא עמיקתא. ר׳ ניסן שר מן „לפני שחיטה

בשעת שחיטה ולאחר שחיטה‟, שר גם על הטרגיות שבחיים ועל כליון הנפש ועל המסתורין.

ולפעמים היתה הנגינה אנקת מסלד, צעקה איומה ללפות את עמודי היֵש...

— — ?ןסינ ׳ר לש ‟תוירא בוגב לאינד„
?ףידע והייגימ יה—



שאלה זו, שאין עליה תשובה, נשאלה בבית-מדרש גדול של עיר מצערה אחת בגליציה.
נשאלה השאלה ונזדעזע בית המדרש בכל י״ב חלונותיו. יום קשה, יום הרת קולות
וברקים היה היום הזה כאחד הימים שבו דנו ע"ד ה„זהר“ וקדמותו או ע"ד מציאות השדים

והאגדות הכרוכות בעקביהם או ע"ד פירוש המשנה: „ומנעו בניכם מן ההגיון‟ או ע"ד

חלקו לעולם של הברון הירש, שעמד בסכנה.

ר׳ ברוך שור ור' ניסן מברדיטשוב — למי מהם היתרון? 

אז הריק ר׳ צבי בר׳ צבי את חניכיו, את אותה המקהלה שהיתה משוררת לכל עת
מצוא, והיה מתחיל מזמר עמה את מיטב נגינותיו של בעל „בכור שור“ התחילו הם:

:ודצמ עייסמו ול עודיה רמזה תא ףטוח םיעמושה להקו ‟הלועכ ונתריתע ךינפל ברעתו„

ךריע ןויצל ךתניכש בשה„ :םה םירמזמ ,וז אחסונלש הציפקהו תוחחותשההב — “ןברקכו„

וסדר העבודה“  והקהל עונה: „לירושלים“. וכן עד גמירא. הקהל חש את מתיקות העוצב,
את המית הנפש שבנגינה זו. נגינת ר׳ ברוך שור, ר' צבי בר׳ צבי והקהל—חד הוא.

נדמה רגע, כי יד ר׳ ברוך על העליונה.

אבל בשעה זו קם ר׳ גרשון ב״ר קאָפיל על רגליו, קם ומתחיל מזמר: „אתה נגלית

בענן כבודך“  על פי ר׳ ניסן מברדיטשוב וכשמגיע ל„וכל העם רואים את הקולות... ואת

הלפידים — ואת קול השופר... ואת ההר עשן ...“ אז ראה העם, אז נעו השומעים, אבל

לא נדו ולא עמדו מרחוק, אלא קרבו אליו, לר׳ גרשון בר׳ קאפיל, סבוהו וסבבוהו.
ואז היה קהל השומעים לשני מחנות.

גם ר׳ גרשון הוא מין ר׳ ניסן, מין דבר והפוכו. אלים ועזאזלים בחזהו; ש"י סטראות

ועולמות. בבוקר, כשזרחה החמה והוא, מי שזקנו נהפך חיש לבן, היה הולך לביהמ״ד
בקומה כך זקופה, היינו מהרהרים: נשמה גבוהה בגוף גבוה ... אין בחצוניות אלא מה

שבפנימיות... ויש שמצאנו את ר׳ גרשון יושב ולוחם את קרב-הקרב בנגינות שלא שמעתן

אוזן...

.“ןיפנא ריעזד ויז יזחמל ,ןיפיסכד אלכיה ינב„

היכל ובנים. ולפרקים, חש והומה ר׳ גרשון, חלה המארה בבנים ומשתנה צורתם

ומשתנה גם נשמתם: החצוניות נוגעת בפנימיות. אבל כוסף לנשמה, לא תמו כל הניצוצות,

לא דועכו. השלהבת חוגרת את שארית כוחה. עורגת הנפש לשלמות, לאחדות, להסרת

הפגימות, ליחוד אין-סופי. וקשה הדבר. כבד הדבר. קיימן עלן וקיימן בן.

כה מספרות הנגינות בריטמוס נשגב, בדבקות נשגבה, בקול צעיר, רענן, שם־בחלקות,

חודר לכל פנה ושומע לכל מגמה וזעזוע.

נורא היה ר׳ גרשון, כנסת נטיות היותר שונות בישראל ובאדם, באותה שעה. איש

לא העז לדבר, להפריע.

את קולו אינו עושה קרדום לחפור בו. עתיר נכסין הוא. אמן-החיים הוא.

תומ ,וניניעלו ונימיב ,ותמ ,בושטידרבמ ןסינ ׳רו גרעבמעלמ רוש ךורב ׳ר ,םהינשו...

שרים, מות מתמיה ומעורר את הלב. ועל מות שניהם לא דרשו, לא דברו ואף זכר לא

היה להם.

ר׳ ברוך מת באחד הרגלים, בביה"כ, ב ש ע ת  ה ע ב ו ד ה, אחרי קרושת „כתר“  של.

מוסף – ולפני „ותערב“ ... ור׳ ניסן בא, פתע פתאום, לשבות את השבת לסדגורא, לבן בנו

של ר׳ ישראל מרוזין — )זו קרובה לברדיטשוב ויש עוד צרופים מימות ירוחם הקטן( —

ועבר בשבת לפני התבה ומת במוצ״ש בסדגורא.



כי לא ידע האדם את עתו ...
ףאש יל ורפס ,לודגה ד״מהיב םע הנטקה ריעהל בוש ינוליבוה ילגרשכ דקתשא ...
ר' גרשון בר׳ קאָפיל שבק חיים לכל חי. וגם כן במוצ״ש. וכך הוה עובדא: נתחלה ר'.
גרשון. נכנסו חשובי ביהמ״ד ובתוכם ר׳ צבי בר׳ צבי לבקרו. ובקש ר׳ גדשון מר׳ צבי

שיזמר את המזמור: „מי יעלה בהר ד' ומי יקום במקום קדשו“  כמו שהיה מזמר אותו

הצדיק מזידיטשוב... ומאן ר׳ צבי ולא רצה לזמר. מסתמא משום חשש היזק בריאות של

החולה. והפך ר׳ גרשון פניו אל הקיר וזמר בעצמו את המזמור הנ"ל לפי הנגינה הנ"ל.
כשהגיע ל„ד׳ צבאות הוא מלך הכבוד סלה“ עצם את עיניו ויגוע.

נצחו אראלים את עזאלים. יצתה נשמתו הכוספת באחדות ושלמות.
אני הכותב הרהרתי אז הרבה בחרוז אחד שהקדימו גאֶטהע ל„פויסט“. אלא שאין שום

נמוק להביא פה את החרוז הזה. דברים שבין נשמה לחבירתה אין מספרים אותם בין
הבריות.

וכך הוא הדבר.

שונות.

לכל ןיע יתמש .תויחל יתולחה לחה זאו יתדלומ תא יתבזע וז העשב םרב„
התכונה, לכל מעשה החיים למקטון ועד למגדול והחרשתי. נגלה לי, כי תעודתי לשתוק.

אינני אומר „לאו" ואינני אומר „הן“ אלא אני נצב פה וחי. חתרתי להשתחרר מכל מה
שרכשתי לי מקודם באמונות ומגמות, השתחררתי. מעולם לא בקשתי לעשות נפשות,
להטות לבבות, לקנות לי חברים-לדעה, לא היה ברצוני. להיות מבורך או מנואץ ג״כ לא. לא

בקשתי להטות עלי עיני הבריות ע"י דברים היוצאים מגדר הרגיל בכדי שיבוא פלוני או

אלמוני וישאל, מה זאת? לא לבשתי חלוקא דרבנן, לא העויתי עיני, לא עשיתי את בדידותי

בולטת, לא סגלתי לי נמוסין של אדם המעלה. רציתי להדמות בחצוניותי לכל אדם דאיכא

בשוקא ולא לעשות לי צחוק בלהטי-שוא. הייתי בכל הארץ וראיתי. ולאט-לאט חדרתי

להיסוד הראשי של כל גורל וגורל. הגיע הדבר לידי כך, שגם הנחפז בדרכו לא היה

מעלים ממני דבר, כי פזיזותו ושתיקתו דברו בקול. הדברים שחדרו אלי דרך האוזן היו

לי לאותות מתנודדים, למשענות גרועות, ולא היו ימים מעטים והכרתי, כי שום איש אמת

אינו יכול להשתמש בהם, למען יגלה לנו ממעמקי נפשו. כל הסובלים הם אלמים, כאילו פיהם
סגור. ועתה שמעו: מכיון שהלכתי והקשבתי בכל מקום את הדבורים האלמים, לא שמתי

להם לב יותר, אלא הסתכלתי לעצם הדברים, שדומה כאילו הם נחים על קרקע המים.

ובאופן זה החלותי לסבול. כל סכלות, כל עושק, כל רפיון, כל תקלה, כל לחץ וכל כאב
שטף ועבר לתוך נפשי ואני הייתי כה מלא מזה עד שדמיתי, העת ממשמשת ובאה. כי

זה היה לאמונתי מי שגואל את עצמו במצוקות ודעת, הוא גואל גם את כל המצוקים

אשר לעולם לא ידעם. שום דבר שבעולם אינו יורד לטמיון והקרבן האלם פחות מכלם. ואם

הרוח לא תספר אותו, על העפר, שאליו אני שב, לעשות את הדבר הזה. שום דבר

בעולם אינו בכדי. מי שלוחץ את ידי מוסר לי את פחדו ואת דאגותיו ואני מעודדו
בלי-מלה. היות-טוב זהו הכל; ופירושו של היות-טוב: לראות ולסבול. כל אחד חש בי

את שותפו לעון ולאסון ברבוי של אלף מונים. בשביל זה גדל אונו ורגשותיו הקלהו,
ונדמה לו, שהוא בעצמו אחראי בעד גורלו. עבר זמנם של המעונים הגלויים, מי שהוא
כלה לגוע, מלא מגורלו ותעודתו, גואל הוא. איני זקן, אני מונה ל"ה שנים וכבר הגעתי

לערב חיי, אני יודע זאת ברור. גופי מתחיל להתמוטט, אבל לא רפיון הנו יורידני לשחת.

פה בין יהודי גליציה סובב הקרץ בחרב חדה. בני שבטי הולכים ומתנונים לעיני, ונדמה,
כאילו חטאת-דמים תעיק עליהם. איני חש רגשות קורבות אלא של שותפות לטעות גדולה,
שהחשיכה את התבל, הם עומדים מסביב לחלל של אל, ועושים כאילו חי הוא ואינו חפץ
לשמוע, זהו פיד מסוג בזה, שבכחו להרעיל שלשלאות ארוכות של דורות אחרונים. פה

קבעתי דירתי, ופה באים אלי הילדים. משלשה כפרים הם נוהרים, למאות. איני מורה ואיני מחנך.

הכל נעשה כמו במשחק. הם מגלים את עצמם בי. הם מתרחקים מן אותו החלל. אני הולך
עמהם ביער והם מזמרים. בא הערב והם חונים, פתאום הם נעשים אחרים וכאילו הם

מבטיחים הבטחות מלאות-רזים. ואחד מהם, נער חור ובעל עינים של אומץ נפלא, בא אלי
ושואל אותי, אם אני אוהב אותו. זה הוא המאורע, שאלה זו היא ראשית השנוי.“

״סקופ עטאנער ןעגנוי רעד עטכישעג איד„ :לודגה ורופס ףוסב ןנַאמרעססַאוו בקעי)
רועדת פה הנשמה הערטילאית של רפאל בחזיונו „גהעטאָ“ של הייערמאנס.(



נתקבלוּ: ספר שמוש לידיעת ארץ ישראל, מאת דוד טריטש, מעובד ומתורגם ע"י י'
גרזובסקי. יצא לאור ע"י מ. שיינקין. ירושלים תרס״זי
קול קורא ע"ד הגמנסיה העברית בא"י )יעוין „היום“ נו' 701 ו„היהודי“  גליון ל"ב(.
אידישעם וואָכענבלאַט. ווארשא חלאָדנאַ 8. שנה ראשונה. גומר 1. 6091.

הזמן. ירחון לעניני החיים, הספרות, האמנות והמדע. חוברות יאריב )נויבר—

דיקבר 5091( ווילנא תרס״ו. )החו׳ מלאה ענין והרבה מדבריה יערכו
בפרוטרוט באחת מחוברות „המ.“ הבאות(.

עתוו עברי, יומי, יוצא לאור בווארשא.
בהשתתפות טובי סופרי ישראל בזמננו:

ב„היום“ באים מאסז ם ראשיים על כל חזיונות החיים הישראלים

והכללים, השקפות מדיניות, מכתבי סופרים מיוּחדים בכל הערים

הגדולות, כרוניקא עברית וכללית שלמה, כתובה בסגנון קצר מוּעט
המחזיק את המרוּבה, פוליטונים מקוריים מאת טוּבי הפוליטוניסטים
בעמנו, שירים, רשימות ספרותיות. מאמרי־בקרת, ובכלל כל

הפרקים אשר בעתונים הגדולים, הכל בסגנון מדויק ומצומצם.

עד כה השתּתפוּ ב„היום״ הסופרים האלה; אַרענשטיין-מאַרק, בריינין ר.,
רדנפֿלד ש. ד"ר, ברון פרו׳ משה, ברכהן מ., ביאַליק ח. נ., בר-גלותא )פסבד.(
ארדיטשבסקי מיכה יוסף ד“ ר, המוני ופסבד.(, ווייסענבערג א. מ., זאַגאַראדסקי י. ח.

חרמוני )פסב(, יכנה"ז, כהנוביטש, ליליענבלום מ. ל, לעווינסקי א. ל., לעווין אליהו,
מרגלין יחיאל, נ. פ., ספיר י. ד"ר, עפשטיין זלמן, פֿיכמאַן יעקב, פרילוצקי צבי, פאַפירנא
אברהם יעקב, קנטרוביטש יהושע, רייזען אברהם, רובינזון מ. ראָזענֿפעלד יונה, רוזנשטיין א.ב.

רבינוביטש יעקב, רבינוביץ א.ז., שפירַא י. ד., שליביצקי ב., שטיינבערג יהודה, ועוד.

בתיק הרידקציה מוכנים מאמרים ופוליטונים מאת עוד סופרים נודעים לשם.
המערכת הזמינה לה סופרים מיוחדים בכל הכרכים ומרכזי החיים ברוסיא, ובכל בירות חו"ל.
־דחאל השדקוה הנושארה הפסוהה .תויתּורפס תופסוה ויארוקל ןתונ “םויה„

העם, במלאת לו חמשים שנה. בה באו מאמרים מאת: ד"ר י. ק ל ו ז נ ר, ר ב  צ ע י ר,
ח.נ. ביאַליִק, מ. קליינמאַן, י. שטיינברג ועוד.

ולמען יהיה „היום“ שוה לכל נפש נקבע עליו מחיר נמוך מאד, היינו: לשנהה 5 רובל,

לחצי שנה 06.2, לרב שנה 53.1, לחודש אחד 05 ק'.    בחו"ל: לשנה 8 ר',
לחצי שנה 05.4, לרבע 05.2, לחדש אחד 09 קאפ.

Verlags-Gesellschaft .JESCHURUN", fiir ,HAJOM "WarSchau, Panska No. 20.

מתקבלת החתימה לשנת 7091 על הירחון והשבוּעון

 “דאראנ יקסיערוועי„ 
(ירבעה םעה)

ה מ ש ת ת פ י ם: אַני, באָראָחאָוו ב., באָבקאָוו ל., ברוצקיס ב., ברוצקום י., פרופ.
ווארבירג א., יואָלין י., געפשטיין ס. גאָלדבערַג ב., גאָלַדענבערג א., גאָלדשטיין א,

גליקמאַן ד., זשאַב אַטינסקי וו., זיידענמאַן ל. א. )אוניס(, אידעלסאָן א., קליינמאַן )גליציה(
קרופאָויעצקהיאַ א., קלויזנר י., קריינין מ., לעווינסאָן ס, )אפריקה הדרומית(, לעווין ש.,
ליליענבלום מ., ליוד וויפול א., מהרשקם גופך י. )קונסטנטינופל(, נאָוואָקאָווסקי י.
אפענהיימער ֿפ., פאַס מאַניק ד., פאָרטוגאַלאָוו ג. מ., פאָליקאָוו ס., פויזנר י., סאָסקין ס.

סאלאווייטשיק מ., טיאָ-חקין ב.טעפליצקי ו., טריווש י., אוסישקין מ., פֿייועל ב. צייטלין מ.
טשלענאָוו י., שענֿפעלו, עבערלין )פאַריז(, יאַנאָווסקי ס., יפה ל.

תנאי-החתימה:, הירחון — ברוסיה: לשנה 4 רובל,; בחו"ל? רובל.
על השבועון — ברוסיה לשנה 6 ר.   ; בחו"ל 7 ר. 

על הירחון והשבועון ביחד—לשנה 9 רובלים; בחו"ל 11 ר.
ובחשבון זה גם לחצי ולרבע שנה. החתימה אינה מתקבלת אלא מי״ח יאַנואַר,
מר״ח אַפריל, מר״ח יולי ומר"ח אָקטובר. מחיר גליון בוורד של השבועון 51 קפ. של הירחון 05 ק.
האדירסה של הרידקציה והקונטורה: לעשטוּקאָוו פער 91. סט.- פעטערסבוּרג.



אוּן אַבאנירט “קלאפ עשידוי סאד„
.ןסערעטניא עלַאנָאיִצַאנ עשידוי יד רַאֿפ טַאלב ַא זיא “קלאפ עשידוי סאד„

די רעדאַקציע גלrבט, אז די יודישע אויֿפלעבונג אין בעפֿרייאונג קאָן דערגרייכט וועורען

גאַנצערהייד נור אין ארץ-ישראל. האַלטעגדיג זיך אָן דאָס באַזעלער פראָגראַם, געפֿינט דאָס

בלאַט, אַז די אויֿפלעבונג ֿפון פֿאָלק קאָן געשעהן נור דורך אַ געזונדע פאָליטיג ֿפון פראַק.
טישער אַרבייט אין פאָלעסטינאַ און דורך אַ נאַציאָנאַלע פאָליטיק אין אַלע לענרער, וואו

עם געפינען זיך יודישע מאַסען. אויסער ֿפערשיעדענע, פובליציסטישע אַרטיקלען וועגען
יודישע ֿפראַגען, גיט „דאס יוּדישע פאלק“ שטענדיגע איבערזיכטען פון אַלע וויכ-
וד"און אין דער פרעסע. אין דער פובליצים-
טישער אָבטיילונג, וועלכע ֿפערנעהמט זיך מיט דער ענטוויקלונג און ערקלערונג ֿפון די

אויפֿנעשטעלטע צילען ענען ביז אַחער געווען געדרוקט אַרטיקלען פֿון ד,ר בערנפעלד
ד"ר בירנבוים, מ. באָרוכאָוו, ב. בראָצקום, ב. ח., ש. גארעליק, ב. גאָלדבערג, פראָפֿע-

סאָר וואַרבורג ד"ר וואָרטסמן זלמנסאָן, חשמונאי, טערלא, ד"ר י. לוריא, ד"ר ש. לעווין, 
סימן, מ. סמעליאַנסקי, קנאי, ראבניצקי. "דאס יוּדישע פאלק" גיט אָב פֿיעל אָרט

דער שענער ליטעראַטור, אין די אַרויסגעגאַנגענע נומערן זענען ביז אַהער געווען געדרוקט,
צווישען אַנדרע עצעהלונגען, דראַמען און שירים ֿפון שלום אַש, ד. איינהאָרן, ז. י. אנכי,
אַיוגור, י.ד בערקאָוויץ, פרץ הירשביין, מ. ווייסענבערג, האבאדושא- מוכא, מ. טייטש,

ל. יפה, ד. גאָמבערג, י.ל פרץ, דוד פֿרישמאן, ש. פֿרוג, י. פיכמאָן, אַ. פוקסאָן, אברהם
רייזען, שלום־עליכם, י שוואַרץ, ז. שניאור, י שטיינבערג. ראָס בלאַט גיט אויך אָב ֿפֿיעל
אָרט צו ארבייטען וועגען ליטעראַטור קונסט און מהעאַטר. אין דער דאָזיגער ליטעראַטור-

אבטיילִונג זענען געווען צווישען אַנדערע געדדוקט דִי אַרבייטען פון בעל מחשבות ש.
גאַרעליק, מ. ש. מ. ספעקטאָר, הלל צייטלין, ד"ר ל. קאַנטאָר.

אַבאָנעמענטס-פרייז:
אין רוסלאָנד: אַ יאָהד 5 רובל,2\1 — 05.2 ר׳, 3 — 52.1 ר'.

אין אויסלאַנד: "    6    "          2\1 — — 3  "    2\1 — 05.1   "

(“לגדה„ :היסּורבו) “ידּוהיה„
יום החמישי. הוצאת „הבריאיקו“, העורך יצחק סובלסקי. מחירו לשנה:  באַנגליה 8 שילינ-מכתב-עתי עוסק בכל עניני היהודים והיהדות בכל הארצות. יוצא לאור אחת בשבוע בכל

6 Tener street, North, Good mans- :תבתכה — .ךרעה יפל תורחא תוצראב ,םיג

fields, London, E.

,םידוהיה ינינע לכלו םיעדמלו תורפסל ,םייחה ינינע לכל יעובש ןותע ,“הפצמה„
יוצא לאור בכל ערב שבת בקראקא. העורך ש. מ. לזר. המחיר לשנה: באָסטריה־אונגריה

:הסרדַאה .הנש עברלו הנש יצחל הזה ךרעבו ,'ב 9 תוצראה רָאשב ,8 זנכשַאב ,םירתכ 7

,„Hamicpe", Krak'ow, ul. Sw. Sebastyana 32

הולכת ונמשכת קבלת-החתימה על „יעוורעיסקי גאלאס )הקול העברי(

שיוצא לאור באודיסא ע"י ל. פאַפערין בהשתתפותו התכופה של מ. ק. געפשטיין.
ולש זיבדה .קָאטיסילַאיבב ותאצ ימימ ,םדוקמ השובכה וכרדב ךלוה “ירבעה לוקה„

הוא: חיי חופש וקרקע חפשית לעם העברי. יחד עם זה הוא קובע מקום רחב לכל
השאלות המנסרות בעולם היהודים — „הקול העברי“ נלחם בעד זכיות היהודים

ברוסיה, עד כמה שהם תופסים שם מקומם בתור חלק מן הממלכה. שימת-לב מיוחדה
תהא בו לשאלית האימיגרציה והקולוניזציה.— „הקול העברי“ מונה קורספונדנטים
מיוחדים בכל המרכזים החשובים שברוסיה וחו"ל. בחלקו הספרותי  משתתפים סופרים
רבים, שביניהם: ישראל זאַנגוויל, פרופ'. מאַנדעלשיפאַט, ד"ר י״ל קאַצענעלסאָן, ד"ר סלושץ
ש״צ זעצער, אַ. ליובאָשיצקי, ד"ר ד. יאָחעלימאַ, ד"ר תמר באַך, יעקב לעשצינסקי ועוד.

תנאי החתימה: לשנה 6 רוב. בערר הזה לחצי ולרבע שנה. לחודש אחר 06 קפ.

האדריסא: גאַזעטאַ יעוורעסקי גאָלאָס, אָדעסאַ, רעמעסלעננאַיאַ 9.
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