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? ר ק  .ש ב ע ה ־ ע ש ר  /פרידה
למחרת בבוקר בא רי ישעיה אל הרבי ? וביקש רשות לשוב

]€
גלב^וני .נדרש הוא־ כמה פעמים מקהלתו — הוא היה אב־בית־דיו וראש
והישיבה בעיר סשדבוז ,עיר מולדתו של ..היהודי" — לחזור ,מפני
ושצריכים לו ,והוא דחה את הדבר מדי פעם בפעם .אבל עתה הגיעה
י י־
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ומשעה .אמר .שהשיג כאן בשבעת החדשים יותר במהות התורה מאשר
19
מכל חייו הקודמיפ' י וביקש מן הרבי ,שיתן לו רשות לבוא שי־ב
ודבלין לימים הנוראים. .
 ,8ר' ישעיה היה גדול בכמה שנים מן "היהודי" .הוא בא לעירו
ןכשזהיהיה עודי ילד ונתקשרו במהרה בקשרי ידידות .התחילי ללמוד
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|יחד למרות ההבדל בגילם ולא הדלו עוד משותפות זו" .אין א־ש
ןיכיל ללמיד אלא אתה ואני"י .נוהג היה הצעיר לומר בצחוק .בשעה
ןשתרצו שניחם בל אחד לחוד מאמר מוקשה .פניו של רי ישעי־ היו
ןפני נזיר ,אף על פי שלא -היה ממגף את עצמו .בלובלין -היה היא
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השטחית כי המזמור כתהל-ם הוא רק חרג יס
חיבורו של המלך הםצדי  ,אולם הקורא או!
שניהפ מכיר ,איו השיר בתהליס ,אף אם
הוא שלאל מליצות נ'ן התיסנון הקודם
לו הרבה ,הוא עילה עליו
בדעיינו
המרכזי ,בששונו על כל מעשי בראשית
)ובתוכם השמש היא רק א ח ד ה י צ ו -
רים( ) בהשקפתו על תגלית בל היצירה ,לא

מלך מצדים חמנופיס הרביעי ,הנקרא גם
פרעה א ח נ ־ א ט ו ן ).אטור במצרית הוא
ג ל ג ל חמה( ,הי בערך  1383—1365לפני
ספה"; .קרוב לזמן משה רבנו ,היה םעריץ
את ה ש מ ' 5כאלהות עליונה ועליה חיבר
שיר נשגב ,אשר נו הקבלות רבות למזמור
 ,ברכי נפשי" ,והן כה בולטות ,עד שחוקר
אנגלי אחד )א .ווייגאל( הגיע לסברה.
בכידךף אמה מופיע ב?!ר1מי אור ה'^מים,

מ?פעתןל מ?אה הארץ,
יפה אתה ,גד ,71מזהיר מעל לכל אךציית,
2ןןניף חובקות האדמה עד אפסי כל יצורים.
8ת רי /קפורץ עד ?ןצה ארץ,
כובש א1תה למען בנןל!
רהיוק אתה ,ו^ךנין? על הארץ,
3פני אדם אתה  -ןאךחית יף לא נ1דעו.
?ת תש^ע במערב  -על האךץ חיטך צלמות,
בחדריהם בן;י אדם עטופים ,אין ה א ד  ,אחיו,
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?י ;צאת על הארץ : -והן יצא1ת לפ עלן.
3ל הבהמה ת&יש לי&ראת לןחציר,
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ישבו יחד זמן מה י בדממה.
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> < רי ישעיה פתח שוב ראשון.
^
 . 1י "כמובן",י . .אמר" .גם אני מתכוון אל האיש עצמו ילא אל
לבבואתו ,הוא אדם כביר .ואין ברצוני להקרא לעולם אלא .אחד
^מתלמידי החוזה מלובלין' .אבל לחיות ,מבין אתה'י יעקב יצחק -והיות
^אין בידי כאן ,ואף איני חפץ שיהא בידי לחיות כאן .י יד-־ ;;תה,
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 4יע?ב יצחק ,מר ,אני מריח כאן "•>.
,,יווע אני מה כוונתך".
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 ,,ל*?ינו ?"
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" ,כוונתך :כאן שואפים לפעול דבר מה".
י
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? "כלים אין לרצות לפעול דבר מה ,ישעיה ?"
,/אי ,הרי אתה מבין אותי! אמנם רשאים אנו ,כל זמן שהשם

ןימניתנו לזחול על פני אדמות .לתקן קצת זה לזה את החיים ואפילו
:־את,הנשמה .וגם יש לקצת בני אדם מלבד הכוחות הגלוייפג םכ וחו ת
|
י
ובודדים ? הם מכתבי א .ש;

א

 (1רי או רע היה נחשב לפני זה כאל
עליון )מזה השפ :הפרע(.
 (2השוד .שמואל א' ,ג"ו ,י"ב ; ויקה...
מראשותי שאול ...ואין רואה — כי בלם
ישנימ.

גרן ת

|| מעטיב!
|| ברטו ,היו לו  .קשרי־ממתבים לא רק
8ט^ סתרים ומשכילים עברים אלא גם
שפונות" )צ .קדו? ,מוס!*
1מ^ א ־שים ומנהיגים מראשי־חתנועה במאמר
"
||מ,תע{בה הסוציאליסטית בעולם ,אך ל דבר" ני ח/ון  .הרצייה ,ובתרגום
"
§ 03אבדו ונשמדו בגלגולי-הזמן .טק:־ ביידיש ע"י ד"ר בר נשטיי ן ב"פרייע
^;מכך1בים לא עלה בירם לשמור עלי־ שריפטן"  ,(1931מכתבים ביידיש
,5טרל אחד היה למכתבי! העבריים לאשתו וילדיו עי .ידי ד"ר מ .בדלןוביץ
יה?"? מספר בזכרונותיו ב צוקונפט"  ,1924ועל ידי פ .קאחן
לועזיים.
"
|זכרוו בספר"( כי השמיד את אגרות פ ו־ן נאענט ,עכר" .5—6 ,1938
"
נודעת,
ערוך
יא־ן
חשיבות
§|פהט 1אליו מ3חך המשטרה הצארית,
שלו
המכתבים
צרור
]הוא לא היה היחידי שנהג כך .עד עתה בפירםום
ארבי! ;|* עלה י בידי חוק־ימ והיסטוריונים לג־ ב ר ו ס י ה ,שנמצאו גנוזים
! $אםפי־אגרות של ליברמן בארביו־ מערכת ה וופריוד" ושמורים ב,,מכ.ץ
"
|ם .יבבף1.־ננזיס".י ? בצרור המכתבים .־:7ין־לאוטי .לחקר הסוציאליזם" באמ-
|£מערכת האמת" אשר פירסם ד"ר שטרדם .המכתבים ,שמונה במספרם,
 ^6ברקוביץ ־'ט רק שניו־־שלושה טכ־ נתפרסמו עי ידי ד"ר ב .ספיר ב,,טא~
מ*ם 'ט? ליברמן עצמו ,ואולם מתוך סו* חביןליאומי לתולדות הסוציא ליזם".
||1כחבימ אשר הגיעו אליו גק 5לשער 018001111י* ?ג6716־ 11ךמ8410ט1611ט1יי(.
;.-." 1938).־#181:01
^רבת היתד ,חשיבזתם.
כימים אלה ,כשגורל תמכו! הכ ין־
3טטכתביו נתפרסמו עד עתה ,בעב־
"
 :מכתב לרש"י 2י; עודך הכרמל"  !.לאומי לחקר הסוציאלי ים'' ליטח בער-
|ת
"
ן־^'טטוק ,טוס 51ל רב ,("-,מכתב| פל ,טי יורע ,אם -א ת־־ זח ;ם ממש,
"
^ "ל' )ר .בריינין ,התור!" תרע"ז( ,ו שאגרות אלו ניצלו מאבדו; על ידי
|נ< מכי:,־ם י לה?"? "וט .צוקרי'ן )?( 1 ,פירמום זה .ואן* משום כך נודעת לאג-
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 5געטיה של ד,רצ*1ה אטטרונומיינ..

^אות שנות אור ...אלפי שנות אור...
ט^יתי שבות אור ...המספרים המדהי־
י צאו מפי חמרצז? בקלות ובמחי־
^' *,ואני הרגשתי כי נשימתי נעצרת
|ת
|
?קרבי 5איזיי מרחקים ,איזה מרחקים!
$¥א -אי&וא כי המרחק ביני וביז אותו
^כבון נחמד הנשקף־ אל משכבי מבעד
1סריגי התריס אינו פחות מאלפי רבבות
וביליוני ביליונימ של טריליוני קילו-
מטרים ,וגפ הוא איננו מו־,רחוקים ביו־
1ר ...מרא יבולי עלמא! מה עצים

אינסוף!

3אד בצאתי עם תום ההרצאה אל
י־לה השקט והאפל צחקתי .אחד לג־
^יי היושב בקרבי לעג בקונדסיות' וגם
121
|א בלי ארסיות,, :הגיצד ו אתה אשר
איגה זז?? מתוך ידו של האינסוף,
1יך
1תה נתפעלת פתאום מאיזה מספרים,
מיליונים ־או ביליונים .או טרי-
1איזו?
^1וניפ של שנות אור' אשר בעצמ.
?יקיו עצומים כאשר יהיו -אינט לעימת
אלא כטפה מן הימ י *.ר מד.
ן^נסוף
סח? הן אם תגרע טפה מהלם
ני
1חסר לו בכל זאת הט&ה הזאת .ואילי
לזג יגרע כלום גם אם תת־
|ן האינסוף

ח

עצים וע'ןב צומחים ,וצפרים מבניהן עפ1ת,
מברכ1ת איתף ב?נפי5ן,
ריו^דת כל סיד .ןכל עיוף פיורח -
ח?יך,ם קם  -כי א1ךן? עליסם זרח.
האני יות יהלכוןי יר1ד 1*1ב בןהר,
ל&ךן? נפתח כל לרך ,אף דגים בים
לפניןז קיופצים כי אליהם חךת ל,ךניף.
י/עד אתה ?ךי בטן ^נ'?ים הר1ת
וע*1ה זרע לאנשים,
!7ו1ימר חיי הבן ?בטן אמו,
?שוה נ פשיו ?בל ??ןה ,איומן בבנןן!
נותן רוח ק?ים לכל יע?ד נצאתו־ מרחם,
פו־תח 8יו ^דבר ונ1ה.ן לי 3ל צרכי.
לאפר1ח 3ת1ך ?ןליפת ביצתיו
אתה נו־נזן אףר לחי1ת,1
תיק ^?1ת לו לשבויר חליפתו 1בעתי,

ש א

סיר ממנו ביליונימ וטריליונים ללא מדה,
ללא גבול ,ללא מספר ...הן איך בעצם
הנך מתאר לך את האינסוף הזה י אם
איני טועה )ותסלח לי בטובך!( הרי
הטריליונים ,ואם כי הם טופיים בהחלט,
עושים עליד רושם חזק הרבה יותר
מהאינסוף ...אלא איני בא עליד בטע-
נות ,חם וחלילה! הזאב נמשך ליער,
והאדם — לטריליונים .סוף סוף אין
גם פילוסוף כמוך יבול לקפוץ מתוך
עורו ,מתוך עורו המוגבל ,הסופי ...כל
הכבוד וההערצה לאינסוף .ואולם ההת-
פעלות האמתית ,הנלהבת ,עד כדי
שכרון ,עד כדי יציאה מן הכלים ,היא
דוקא מחטריליובים ,מהסופי .מהמוגבל...
ובאמת ,מדוע לא ילבש האינסוף קצת
ממדים י מובן ,ממדים הגונים ,מכובדים
ביאות לדרגה שלו .,.לגנרל מדים,
ילאינסוף — ממדים ...ח ...ח...
אך בלילה על משכבי נשתקט הלגלגן
שלי ,נשתתק וכאילו גם הת5ייס .בלי-
לה על
משכבי הציץ אלי כוכבי הנחמד.
1
זה המרוחק ממני מהלך מיליוני שנות
אור ,וחייך אלי מבעד לסריגי התריס
היוד של פקהות וחבה :ודאי שבשום
ממדים לא יומר האינסוף ,כיון שהוא

רות אלו חשיבות אקטואלית,
באן,
מקבל המכתב חטת&רםם
חיי;
סמירנוב,
!
ניקוליבי'
ולריאן
יד ימינו של פטר לברוב במערכת
ה וופריוד" ,ואחר טפעילי־חחוג של
"
ח" לבריםטים" בלונדון .אשתו ,רחלי
ומכירתו
ידידתו
אידלסון ,היתה
של
ליברמן ,ודרכה נתקשר ליברמן עם לכ-
כתיב
המכתב
רוב והחוג ש לו.
ב שנת  ,1880הש נה האחרונה כחיי לי-
ברמן ,לאחר צאתו מכי ת הסוהר כגר-
מניה וחזר ללונדון ולא מצא לו קרקע
פעולה .הוא טרח הריח לקשור ק שרים
עם התנועה ברוסיה ולחדש את פעולו-
תיו ב נרודניה ווליה' /אך ת*כר לא
"
בא;רת
מפעפעת
בידיו,
עלה
מרירית רבה על כך ,ומכאן נבטו גפ
כמה מגרעינ־־היאוש והאכזבה ,שהברי־
עוהו אל סופו הטראגי ,יחד עם מקדה
י אהבה ,יז:בובה יהי!" עלן.
^א.
י!?
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בכלל מחוץ למסכת מדות  •,ואולם בממ־י
דים עצומים .מדהימים ,בלתי־נתפסימ
אפשר לטעום משהו י ש במשהו מחשגב
של הבלתי־נתפס ,של האינסוף ...מובן.
רק משהו שבמשהו .גם לא טפה לעומת
האוקינוס -גם לא נצנוץ גפרור לעומת
אור השמש — ואולם מאידך גיסא,
כלפי הנצח ,כלפי האינסוף מה הבדל
בין טפה לאוקינוס ,בין נצנוץ גפרור
ובין אור אלפי שמשות ? אמגט אולי
מגוחך קצת ,אולי גם עצוב קצת שאין
חלב מסוגל לטעום מהאינםופי .מהבלתי־
מוגבל ,בלי עקיפין .,בלי אמצעיתו של
הסופי .בלי תיווכו של המוגבל; אמנמ
אולי מגוחך .קצת ואולי גם עצוב קצת.
שגט  ,בחלוט מלאכי אלהיט עולים ויור-
דים בסולם ,דוקא בסולם ,ואולם אף
על 8י כן הרי אלה — מלאכי אלהיט!
העיקר שהלב מתפעם כבסעי ,שהלב
נמתח כקשת ,שהלב רועד כמיתר לק-
ראת כל בביאת־בבואה קלושה ,לקראת
כל רמז קל שבקל  .מהשגב הנכסף
והנעלם ,מהרז הבלתי נתפס...

ד .שמי\ז;ו3יץ

נאלצים לכך .אבל גם רשאים ,מפני שעשויים אנו בצלמו! נשימה,
פרצוף ,מבט!''

יבוא רק מות החוזר ובא ,ולא יבואו ממנו! חייט .והנה רוצה א1י

מתפללים טח שעילה על לבנו .נכנסים אני במערכת־התפילה ,שהותקנה

לכלכ בתת מחיה ולכל אחר מדת ימיו.

על ידי דורות אבותינו .נכנסים אנו בה ,בלומר לא אני ואתה ,אלא

ד'9ךךי; ?ש1נ1ת בני אדם וצלכי תבניתם,
גם ע *1בשרם שנית בהפריךף לאומים.

העדה המתפללת ,שאתה ואני הננו חלק ממנה .מה שעולה על ל בך'
יכיל אתה לומר לבוראך ,כשמקיץ אתה בעלות השחר ,או כשיוצא

ה י א 1ר

להגיד לך דבר לפני פרידתי .מחכה אתה כמה פעמים בת&י**
להתלהבות ,כשם שעשית בימי נעוריך .לא טוב הדבר .הרי אין אנו

במןגמלןי זו רץ,

אתה מן העיר להתבודד; אבל המערכת יש לה מקומה ועתותיה.
שעלינו לנהוג בהם כבוד".
..הגם אתה מונה אותי בכך ,ישעיה ?" .קרא "היהודי" בעצב.
" ,מה שאתה אומר אמת הוא ,אבל כלום אינך יודע בעצמך ,שאין זה
אלא חלק מן האמת? מה שבנו מאד .דורית ,יוכל דור אחד להרוס.
צבור כזה ,ש בשעת מלמול התפילות חושב שמעון על עסק תבואה

ןלהיה א'2ר בהירים לעונתה,
ןקיא־ור אי3ר  3א ר ץ
^ךני אוךן; מי נ־קיות? ,הי1ת כל קצמךגים,
בצא^ף הם חיים וגדלים ?פניף.
את ון.ק1פ1ת ה^נה עשית לחדיקי מעקויף

מ^תיוית מצר?ם זורט

חירף' 2י 1חים' ]?מ?ם יחבים ?נגהף,
חי
בעלייתן; כיטמש

שיש לו לגמור וראובן על בחירתו לגבאי בחברתו ,כלום זיהי עוד
העדה המתפללת ? הבעל־שם־טוב הקדוש חדש את העדה בתורתו
הלוהטת על כוונת הנשמה ,המגיד ממזריטש העמיק עוד את התורה.
אולם לא הזק את העדה ,הרבי רי אלימלך השקיע את נפשו ואף על

?

פי כן לא היה יכול למנוע מן המתפללים שיסמכו עליו .ועכשיו,

^התב1נן 3פע?ן?ן

בלובלין ,מרחפת אמנם רוח של אש על הסיעה .בשעת שרבני עומד

אלפי ךבבו־ת סמינ1ת י7צךת ממ?1ן.5
בערים,
בכפרים,
ונהר1ת -
דרבים
פקודות,
7- :י- ...י*
-1 :
 :ד י
 :ד

\ בראשה ,אבל בשעה שאיננו נעדרת גם המלה החיה .כדי שהמלה

־ ר1אה אותם 5ל עין יען כי א1־ךף ז1ךח!

תחיה .היא זקוקה לנו .אכן ,יש לח עתותיה .אבל מי שמאחר ומחכה.

כן אתה בלבבי! אין י1ךע א ו ? ף
?מ1־ נ נ ן? א ה נ ־א ט  1ן י ,או־ת!־ הידעת ךרכיף.
ביךף אתה מהזיק האךץ א/ד עשית>
תזר ח . -וה ם ח ? י פ ,ת ש ^ ע -
ןך,ם
מתיסי
.
אתה ח?.י ה דיריית ו?ף הכל ח?יט,
העינים מווזינה הדךף עד
כל
 ש^ןעף,?זךחךי בל זיד?ם ת ע ב י ך נ ה ^מען ה מ לך
ןכל רגלים יעךוישנה; מי1ם ייצךת אןץ
אקןר
אתה ^נ&א א1תם למען ב;ן?
י צ א ממן5
ק?9ף א ח נ -א ט ו ן " והמוכה נ פ ית י ת י".

אינו עושה כך בכדי להקל על עצמו .הוא מחכה .עד שיוכל להכנס
כולו בתוך התפילה ,מכיון שאז עם כל בדידיתי הוא מכשיר את
תהית העדה .בשעה שעומד אני לבדי לפני השם ,איני מתכון לי
ולאלתי אני' אלא לכנסת ישראל ולאלהי ישראל*.
"אין זו דרך" .אמר ר' ישעיה בעצב ,שאינו נופל כמעט מזה
של "היהודי"" .כשתמצא תלמידים ,יעקב יצחק — וברי לי ,שתמצא
רבים וגדולים — הרי חלקם יהיו סותרים אותך במעשה .כי מעשיהם
יהפכו את רצונך לנגודו ,וחלקם יתכחשו לך .דבר זה ,שאתה מתכוון
לו .אין למסרו".

 (3השוה המזמור ברכי נפשי ,יט-כ.
 (4מצרימ העליונה והתחתונה.
 (5במזמור פ' כו.
 (6שט כד.
 (7שם ו )כאן בי אורים( ,מים עליונים
ומים תחתונים(. .

אהרון

גם לדעת ,שכל הציורים אפס הם לפניו ,וגם לחיית רשאים יחד עמ
זה .לדבר עליו בציורים ,ציורים השאולים מגופנו התמרי — ,להיות

אני לזכור ,כיצד נתעלפת לפרקים מחמת תפילתך .מתוך התפעלות

כאער עשיתם ,אדון י?.ם- 1
עשית יא יןר ב'טמים יורד על ל.הךים!
מכה ג קיט
כ^ם ,מךוה ארצ1ת ומצמיחן.
את היא־ור ב מ ר י ם נתת לארצות,
'

פיו .ואם חיים אנו מבפנים ,מה שאין ביכלתו של שום יצור אחר,
הרי נשימתו בקרבנו היא שמכשירה אותנו לכך .מה נאת -ישעיה.

ישעיה לא השיב אלא אחר זמן מה" .חביבה עלי התלהבותך,
יעקב יצחק"' אמר" .ועם זה היא מטילה בי שמץ של פחד .מוכרח

הבאה .א1ת 1כחפצןל ,י.החי1ת גני אדם,

^מש זו־רס כל ה?1ם,
לנגה קןךניף ינוס השף ,שתי האךצ1־ת *מחות*,

|להאמין מבלי להיות כמותט".
/¥
"מתיירא אני" ,אמר ר' ישעיה" ,שמא יאמינו בי פעם הבריות",
]3ר
מתיירא" ,ענה ,,ד,י"?די"" ,שמא לא א"יל :לי־;;ל י ?.- ?.יב!י#
"אני
??
*£
?

"נמצאים אנו באמת ,ישעיה ,איננו רק מדמים שנמצאים אנו.
אמנם ברואים אנו ,ומן ו?שתם אף חלושים יותר משאר הברואים— ,
לא לחנם יצורי חומר איו .אבל מה בכך .אם חושבים אנו על ידו

אדם ובהמה 1היה קי
מיניהם,
־ד
; 7"-
?י ־ד
?־ י " ־.־
; ־־ על
כל הולך
ר^ליו וכל מע1פף 3ךל,יע,
^ת הךךי סוךיא ו נ ו ב י א ה ן§ת עמלי מצרים —.
הכל עשית במקומו1 ,תת בל }זפצם,

ע&ית את

ואם יגזלו כל מראשותם  -לא ?ךאו ןלא ;בינ> 1
יוצא כפיר מ נ!ע 1נתי* כל ר־ומק( על־ ד,אךץ ־
חשך ב5ל ודומיה והיוצר נח במ1רד ד.ו־הא1ת

"הרי רבה אמונתם בו ואין להשביעה כלל".
,,לדבר כזה מגיעים בנקל כשמאמינים באדם".
"כלום בשביל גך אין להאמין באיזה אדם ? צריך שנהא יכולים

)}.צ0ט!11, 0 |1ו>111/ח ^ 110011 10101)3 01 £1

לצאת ,ל?צות §ה ולנהר על הארץ.

אתה יוצא גמרוים אויר המזרח,

הן ל,מ1ת ומת?2ב1ת ,כי 8תה הרימ1הן,
5ן ריוחצוית ולווית ;3דיך.ן,
3זריוע1תי5ז הפרו& יות תברכנה א1תן?,

לשעבד המדינית למלד ולמלכה )גמו בסוף
ההימנון( אלא ש־הי כבוד ה' לעולם ישיתסו
חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם.
ההמנון נמצא בקבר איא ,פקיד של המלך
אסנופיס הרביעי ב א ל ־ א מ ר נ א ,סביב
?יחי  ;>? ?< .י ">(1
לשנת  1370לפני ססה"נ.

מה ר ב ו מ ןג 'ןיףי ,נ9ל.ת מעין אדם,
אל זי ח י ד א ^ר א י ן ב?ת/ 1
פןופצף עע1ית הארץ ?בדןל,

י8מ #הי מני אז,

|עמ עןימו*.

"דבר זה מתקבל על הדעת".

?

,

של היוצר ,שגיבל את החומר י היא השאירה את סימני אצבעותיה
במעשיה .ולא זה בלבד .אלא יתד על כן :יוצתו נ&ף בנו את רוח

ההמנון #ל הבזלף פרעה אחנ־אטון על הנטוחש

יש לנו  .עסק עם האיש ולא עם בבואתו''.
"
"אצל איש; בזה יש לנו כמעט יותר מגע עם בביאתו מאשר

י

בר;:ינני לפעול כלום".

ד"ר אהרן קמינקא

,,עלי להשאר באך .אמר "היהודי'/
"הראית" ,,שאל הרע ,איך צפו לקבל רמז מפ־ו י"
"
| השיב "היהודי".
,,לא כולם",
"אכן ,אלה שלא צפו הצמידו פנים במצפים".

י

לפעלה ,כבר החטאנוה .אבל אולי פועלים אנו דוקא בשעה .שאין

" $בנו ז*

,,אף על 3י כן מיטי שתשאר כאן" ,אמר "היהודי".
"מוטב שתבוא עטי" ,השיב די ישעיה.

-4

בשום דבר -שבי יכולים היינו לפעול את הישועה .אם רוצים אנו

ממש ישועת העולם*:..
,,שמא ישועת העולם תלויה באמת בנו ,ישעיה ?"

^ע,ל כרתו נתן לו עתה את הרשות.
זמךמה אחר כך ישבו שני הידידים יחד על ספסל אבנים
ן
|^פני האכסניה".
^4
ןיז>

,,לא בחשבעותינו ,להן כפופה הויתנו אנו בלבד .ובכלל לא

נסתיים .אבל שהתולעת מזדקפת ועושה תנועות ,כאילי תלויה בה

]השקס שבכ־לם8 ,ולם בשעיאלו ,מה דובר במשך הדורות על העבין
$
]הנדון ,הוא ידע יותר מכולם .הריי היה קורא אותו בשם "ארון ספרי",

55

מ \

1
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—־ יי  "--מ .נ ו ב ר

 (8אולי זה המקור למתיא יא !27 ,לוקסי.
,, .22אין יודע מי הוא האב בלתי הבן".
 (9במזמור  '0כ"ט—ל.
 (10המלך רואה עצמו כבן אלהיכ ,השוה
תהלים ,ב ,-/ ? ,פט ,נז—כה.

ש מ ו א ל
5*166^, 3131131>3£-326 13.

לונדון 5 ,בינואר .1880
ולריאן ניקוליביי! הנכבד!
לא אדע ,אם תחשבני רא;< ליחסי־
אדי:ות לאחר המעשי' שלי הידוע לך,
שגדר אחריו את מאסרם של גריעה
)ג .גורביץ( ואתרונסון .מודה א ני ,שתצ-
דק מאוד אם לא תכנוני בדכרי ־תיטוכה,
אך רואה אני הירח וחובה לכת וב לך
ויהא יחסך אלי כאשד יי־ .תקיתי עטי
כי הקבל מכתב ברצון ולו -אך מפני
הסקרנות ,ואלה ד:רי:
כפי שנודע לי לבסון* ,נתון הייתי
לפיקוח המשטרה החשאית בוינה כהצ-
שנת לפני מאפרי ,בכתבים ,שנמצאו
אצל אנשים שנאסרו בלמברו .נזכר שמי
־רבת .נוסו? לבך נתגלו שם כמת כתבים
ותעודות ,שהשארתי בלונדון בירי אהד
טאני''ט והוא הע:ירם אלי בדרכו
לרומי ?.ריר לבוב ,מבלי שתודיעני ;יל
ך .משלוח ספרים לרוסיה נתן למש-טרה הוינאית נימוק למאסרי .צילמו
אותי ואת תמונתי חילקו לבל םנ־פי־
המשטרה בוינה ושלהי אותה גם לניו־
?ירק )" ח-ולדת" שלי( ,פריז ,בד קי;,
לבוב ופטרבורנ ,ואותי האשימו בהס-
תה למרד של העטים חםלאויים באוסט-
ריה -על ירי הלשנה נודע להם את''כ,־
שאיני אמריקאי אלא רוסי .על .אודות
מכירי כוינה לא עלה בידם והיודע,
הכתבות של ידידי ברוסיה  ,נשמרו בכתב
סתר ,פרט לבתבות חותמי האטת".
"
מבחינה זאת הייתי שקט ובטוח ומה
שקרה אח"כ אתת יודע .ב־ 11בנובמבר
דני אותי למאסר חורש ימים ,אולם,
כשהיו צריכים לשחררני ב־ 11ברצכובר,
עיכבו איתי וחעבירוני שוב לתא .".האו-
דים משום ,שגרמניה המליצה עלי על
יסוד מלשינות של התובע הבללי או
המשטרה כוינה ,הייתי כלוא חודש נו-
סו* כל עוד .מהמיניסטריון לעניני
פנים באוסטריה לא החליט ,שלא למסור
אותי לידי המשטרה .־פרוסית .לאחרו-
נה /מסרו אותי בירי המשטרה ,שתגר־
שני מגבולות אוסטריה עם מתן רשות
מלאה לנסוע לכל ־ גבול אשר יירצח לי,
אך המשטרה אלצהני לעבור דרך הגבול
הכאוארי ולא רצתה להעבירני לשוי"ז
דרך ט־רול ואף לא לטרי־סט .טח. .־; ־־
בידי לעשות? במשך השבוע ,שישבתי
עצור במשטרה מצפה לפרושי ,לא ;יתן

יתכן שיהיה כך .ישעיה" .אמר "היהודי".. .אבל איננו רשאים
"
להמנע .דרך מפלותיני עובר הקדוש־ברוך־תוא לנצחונו".
נפטרו זה מזה בידידות שלא נפגעה ,אבל בעצב שלא יכלו
להתגבר עליו.

ל י ב ר מ ן

לאיש לחפגש עטי ו;וס1ל על כך ,אבר
לי מרץ ההתנגדות וההתגוננות ,בעיקר
כשנודע לי על המאסר ים בברלין .מצ-
פוני תציק לי ,להיות חפשי בשעת שח-
ברי כלואים .קצתי בחיי ,הקהילה העב-
י
רית והרבנים בוינה מסרו לי למשטרה
מאה זהובים אוסטרים ,בגדים ול בנים.
ב־ 18בינואר יצאתי מוינה בלוית בלש,
שחכיאני ל!־מבך )עיירה באואר ית( ,שפ
תיבה לי קצין משטרה אוסטרי )בבאוא-
ריה!( ,שמסר לי את כספי ,הודח עלי
בפני בלש באוארי שתיח עטו ,אשר תכ-
נים אותי לתא מיוחד ברכבת ,ושני
בלשים אחרים ליוו-ני עד הניעני למינ-
כן .השוטרים עמדו בפתח ,-,קרון ואל
תאי נכנם נהג הרכבת ודרש שאצא
מהקרון ,או* בי בידי היה ,־ כרטיס ער
ציריך .בצאתי מהקרון תפטני אחד
השזטדים ,הכנים אותי למרכבה והובי־
לני למשטרה .ולו"צע עבורי חרר אפל
ובלת-מ־סק ,שכל כליו תם דרגש ודלי,
עד  21בינואר נתח הייתי להשגחת

שני שוטרים שבאו במיוחד מברלין,
והם גם שליוו-ני אח"כ לברלין .הם רצו
לשימני בכבלים .בוינה חתיחסו אלי
בסבלנות ואילי בברלין לא היה היחס
טוב מאשר ברוסיה .אייס ,עלי ללא הפ-
סק ,שימסרוני בידי הרוסים ,שללו ממני
את הרשות לעשן ,פעם ענשוני בתענית,
ופעם במאסר יוטיים בצינוק .התגרו :י,
כי ברוסיה יתלו אותי ,וכי הכלי טוב
ממני ובדומה .ביהוד יצא זעפם עלי על
שנמנעתי מהוויות וסירבתי לגלות להם
את מקום הולדתי ,גילי ,היכן !$שתי,
מי הם טכלרי והיכן ואימתי הייתי
בברלין.
כתום מועד מאסרי בפלצנזה ,עצרו
אותי לארבעה שבועות נוספים ,החליפו
מכתבים עם שלטונות ר ופיה והודיעו לי
בי המולדת שלי מעונינת מאוד לקב-
"
לני" ,אך טש,־ם מה לא .טסרוני בידי
הרוסים — לא אדע .ב־ 24באוקטובר !
 187£שלחוני להמבורג ,שהיתי יום ?
ואח"ב העלו .אותי באניה שהפליגה :

במערכות
התרכובת הראשונית

היצירה

של סרק .מחשבה שיסודה בתרכובת
מעטים היודעים מה גדול ערכה ש 5הראשונית של היוצר — היא שירה.
התרכובת הראשונית בגי לנו^י יצירתו רנש שלא הונח בתרכובת הראשונית
סל ט :!1ודר .כמו שכל יסור חימ־ יש לו הזאת — איננו אלא טית טפל ,סנטי־
מתימט־ת קבועה ומדויקת ,מנטליות .שניהם שירת — כשנולדו עם
פורמולה
שהיא .־רק ה א מציינת את החומר חוה המשודר וגדלו ונתעלו עמו.
בכל גילגוליו ,כך גם התרכובת הרא-
שונית בנשמת היוצר .מ־ שיש בה ני-
כשחאטנות בחיתוליה — היא כות-
תן לפיתוח באיכות ,להגדלה בככזות .מה
שאי; יה אינו ניתן להיות מובא אליה בת ח ר ו ז י ם  ,היא חורזת שורה על
טבז/וץ .יש גש ודר שיסוד חפריטיטיב שורה בל־ זיקת ^נוטלין ביניהן .עם ־בנ-
?נולד עטו .הוא עלול ללמ-.ר בל ימי רות בא סוד היציקה .בריח אחד מבן/
חייו ,להתעשר בידיעות ובתורות — ריח את בל חלקי השיר ,הסיפור ,הטא־־
לא י:יע מזה שט*! .מר .ח'טויה הראשונה עונה -לשור ה-
אל השירה יפלו
דבר .כשהוא יכניס מחשב־ לש־דתו ,האחרונה וכול; יחד — אחדות פנימית
יהא זה נטע זר ,מאמר בתוך השיר .יש ביניהן .א־ :א־טר־ מיותרת ,אי; ניב
משורר ש־תרבובת היסודית שלו — של מוז בכך .הוצאת חרוז אחד מן
תפישת היות ,המחשבה .ה.־א יתלבט השיר ,קו אחר מ! הסיפור — פסקת
לשוא לגעגע כתינוק .רק המורכב יעלה ראשו ,הרסת בניינו .בל חרוז חדש זו־
בידו .־ש רק מעטים ,ברובי אל.־ח ,שה -ר 0אור חיזר על הקודמים לו ,פותר
כל מאורע
פשוט של־ם הוא ,גם "ורכב והמורכב רמזים שנרמזו לפני כן.
שלר,ם הוא גם פשוט .משום שביסוד חדש בסיפור ,בדרמה מחבר את המאו-
מוליד
נפשם או יהוי־ת ילדותם )הא בהא רעות הקודמים לצירוף הדש,
מראה חדש בקליידוסקופ.
תל־א( — הונח בך.
סור !-יצ קח המיוחד לכל יצירה 8ת־
מכאן שהויכוחים על עדיפות הרגש
או המחשבה בשירה — הם וי"וו־ם נלה ברגע טבורך .הכד 'טל ו.בוה הוא

היציקה^

על דבר עתידי לא אדע 0אוט ,הנני
משוטט בחוצות וטחפש ענודה ,אם
הוראות־שעה,
בצילום ,בליטונדפיה,
וא י
ר נם צחצוח נעלים ברחוב — לי
היינו חך .אילו ידעתי כי אובשר לפעו-
לת ברוסיה בימים סוערים אלה ,הייתי
מקדיש ירצו( את היי לעבודת הקודש,
אך חיי אבדו את ערכם כשבילי ,ני
אין תכלית לפני ומטרה .זח חבל מה
שהיה ברצוני להודיעך.
ברכת שלום לבבית ל\ ,ולריאז ני-
ואיחולים לבביים עמוקים
קוליביץ,
הבכורה,
כריסטופירבנה
לרוזליה
מאת הנאמן לכם אותו*
דוב חברי הסקציה השלישית כאן,
.תם הוייטצי פלים הותיקים שלי .צבי קח*
הערות:
ל מ כ ת ג א'" :גיישה וא הרו0:וך הם
ג .נורביץ ומשה אהרונסון ,שהיו חבריפ
בסקציה הברלינית .ונשפטו אחר גד יחד
עט ליברמן יב"טשפט הניהיליסטים בברלין*.
התרעומת על ליברמן היתה .שלא היה
זהיר מדי בעניני ק"נפ9ירציה ,ומחור סבתבי
גורניץ ,שנשמרו אצלו .נודע למשטרה
דבר קיוט הסקציה בברלין" .חברי הסקציה
השלישית" — וזכותה היא כנראה לאגודה
שארגן וינצ'בסקי .אשר גמה מחבריה היו
מאלה .שהיו תחילה חברים ב"אגודת הסו־
ציאליסטים קעבריט".

לאתר ירחי עמל של התכוננות ארצית.
יש שיצירה גדולה נוצרת במין קרחת,
ביטים -מספר . ,בשעות מספר — משום
שבל החומרים כבר חיו מוכנים ל־צי־
קה .ויש שהיא נוצקת במשך ירחים י'ט־
נים — טשום שהאש הטתיכה ,המזו-
מנת ליציר־ זו יוקדת ואינה כבה
.י
לאחר ש היציקה הוצקח ,לאחר הני-
י
כוש והדורשת — שוב אין
להוסיף
עליה ואין לגרוע ממנת ,א לא י' 8ללט־י
שח בלבד. .,למרקה ולהבהיקח ,למען יהיה
לח י הברק המיוחד לה .כל .טה שנוטיויי
עלית אחי כך מורגש כאבריזר .כל מה-
שנגרע טמנה ,טב#ט חלל ,רי >9משאיר
אחריו גירמיות פעורה .רק יצירות מע-
טות זוכות לחידוש פנים אמיתי בחת־
יה חדשה ,ביציקה מחדש .יק הא'ט ,הג-
דולה ביותר עלולה לחולל אוו הפלא
הזה.

? ,

?

 .תפילת היוצר — שכל יציקו! שה,-יא
יוצק תעלה יפה.
מעשת היוצר — -התכוננות פנימית,
אוסף בלתי פוסק של החימ־ים לקיאת
:
רגע של התלקחות האש ,לקראת חתי-?תוך של היציקה.

ש .שלום

