
הסכימו עמהם, כדי שתתקיים הבטחתו
של היב הקדוש מאפטא שהבטיח לו
לרבי 'יודיל ששמי יתברך יזמין לו שידוך

עכשיו הכיר רבי
" 

הגון" (עט' רפ"א).
יודיל שאין . ריבוד לבטלה. הכל צפוי

טךאש, מוסיף לחיות מוסיף לראותי' (ספר

וראי גזירת ההנהגה היא
" 

שני, ענזי, ?').

אחרים כחיותנו וצרביני יהיו חבויים ב

̂יי ("והיה העקוב  נק-ב
 י
ואם ־.זירה היא

למישור", עמי צ"ט). ולא בלבד יהודים

יראי שמים מאמינים בהשגחה עליונה,

בכוח המנהיג המפעיל עולם, אלא אף

נכרי. -־טורד, סמוך לתליה, מקבל את

ההשקפה הזאת ("ביער ובעיר").

של נ ו ר ל: "אמר לו נטע ו  ח ו כ ב) 

לרבי יודיל כשהיו יושבים 'פניהם על

העגלה דבי יודיל מעשה מיכל אינו יפה

בעיני- למה. לפי שארם חייב לשמוח

במה שמוכן לו ובל המשנה ידו על

התחתונה. אם נעל עגלה אתה משיך

את םיםיך ואם חםיד אתה תתחסד ואם

?שמש אתה קרא לעבודת הבורא, שבש־

?עת לידתו של ארם סזלו נולד עמו"

("הכנסת בלה", עט' ר"מ).

צעד ועל בל שעל אורבים פגעיט מכב-

לים. ה&געים הם על הרוב בארם, :?

. שהגנתי על בעצטו. ועגנו! שהוא מגן,

המדוכא בהברה, בחיים, כאילי דרך

אגב, חננה עדינה, עיקר נושאו הטרנדיח

האנישית שאין בירי ארם לתקנה (אם

ד נאמר -. ו ר ב להעזר בהגדרה של מכס 

נושאו א־נו האסון הכלת־־אציל,
עיקר ל

ישיש לו הסרה, אלא האסון האציל שאין

לו הסרה בכוח האדם). כלומר ענינו

חישוף הנוחות הפועלים, גילוי הכוחות

העליון השולט בעולם, המנהיג להרע עם
איש ולהימיב 9מו.

.־טכיון שעגנון רואה את הכוח העליון.

הפיעל, רואה אותו -הברח ובדעת,

 הפועל י כשני
 י
מראה הוא את הכוח

צדדיו. מבא! שני חלקים ליצירתי של

ע;נון. באחד הוא. מתאר זכותו של אדם

זבאחי אסונו., אבדתו. במהותם אין

הבדל בי! רבי יודיל יבין רבי חנניה

מכאן ובי; די מנשה חיים מכאן, כשם

שאי! הבדל ביניהם ובי; בךאורי יהירשל

ובלומה. כמנשה חיים כן בלומה וכן

בן-אירי לא שיחק להם מזלם. הט נשארו

. ורבי יודיל הצליח? לא, ר' ים נ ו י ע

זרח תרנגול הצליח, כשם שתחתולה

לםונקה -הצליחה. אף ר'- יודיל היו"]

בכתב המלצה יכול היה להיכשל כמ;^ד

היים- היוצא בכתב המלצה. םאוךע^

יוצר הטאורעות החיים. הם שינים, אךי

אחד הוא.

ובישום בך משלב עננון ה,-יאלי0טז

י הנסים בתוך המציאות כאי?י הדק את

; א0 הכוח היו גם הם מציאותליום־יום

העליון, שהוא למעלה מהשגתו של אךם

מנהיג- ופועל, הרי אפש־ שי6על פעולות

הנראות בעיני אדם כבלתי טיעיוח,

ובעצם: מה ענין בלתי טבעי אתה

מוצא בהצלת חיי יהודים על ידי החתו-

לת למינקת ? יש אמנם עוד סיבה לשי-

לוב הנם בריאליזם: תוכן -־צירה —

תיאור החיים היהודים המסורתיים,

השלמים באמונתם בכל יכיל, ואין עג"ן

אלא מספר את הרוח הזאת, את שלמות

אמונתם.

ה.

ושוב, דעתי שהונח פתח לחולקים;

אם אני מתאדים את- המאורעות מחוך

חוק פועל, וסופגו־ מפעילים את החוק

כרצוננו, וכדי למנוע טרגדיה אנו שולחים

תרנגול, חתילה, והם מצילים ובדי להביא

טרגדיה אנו כותבים מכתב. חטלצת

והוא מכשיל — מה גדולה כאן ?

הדין עם החולקים, אלא שחובר.

להוסיף: האט) הגדול, אמן היצירה, יוצר

בראשיתה של היצירה את השליח הטוב,

או את השליח חרע, העתיד לפעול

כסופה- השליח חי, הוא מזומן לתפ-

קידו מךאשיתו. כשם שהאיל שהציל את

? ומזומן מששת ימי
־צחק מובן היד. .

כראשית כך מוכן היה ר' זרח התרנגול

טראשת הסיפור "הכנסת כלח", שהוא

$ת רבי יודיל, וסי ששם ל; למש- •ציל י

חקי הפרנס הגדול בתחולתו ל־םונקה

- רואה ב-עליל, שהחתולה ותמה על כך,

. להוש־ע, ואילו מי שאינו נוצרה כדי

אמן, מזייף הוא, ואין ביצירתו חוק,

. אלא מקריות.

עננון. הוכיח לנו ביצירתו שאין מק-

ריות..המקריות אינה אלא על גבי השטח,

הא מדומה. עינינו קצרות דאי, רואות

בחוק מקריאת. ובנקודה גדולה זו אח

הוא עננו) ליוצרים- הגדולים שבספרות

העולם- אומר: צורח כתיבתו ונושאי־

םי&וריו הט סגנון, שי'*] לו תילופיט.

םי&ור פשוט'' לא שייר האמ;
"
הנה ב

אלא וילון דק מסגנון כתיבתו מקורבו.

 במהית המבוססת
י
ההכרח הוא בעיקר

על חוקיות שביצירה. החוקיות הזאת

אינה משתנה. היא עומדת לעולם.

שונא קווי

י ת ר כ ח ד  מ ע מ ל  ש ו  ח ו כ ג) 

(הזרים, יחוס יכו') שולטים כגזירה.

איז אדם משתנה על ירי עצמו, רשות ,,

אחרים עלינו והם עושים עמנו

ברצונם. נוהג אתה כדרכך ועושה בת־

מול־שלשום. פתאום אין מרוצים מטך.

מה :רם לכך, והלא־ לא עשית היום מה

שלא עשית כל הימים, אלא האטת כך

ת ו ש ר היא, אי; אדם נידון לפי מעש-ו. 

י ו" ("סיפור פשוט", י ל ע ם  י ר ח א

עטי קס"ב).

לאמיתו של דבר אי! צורך להביא

פיםקאות בפי גיבוריו של עגנו! המבלי־

־ ר ו א מ ה טות בפירוש השקפה זו. כל 

ע 1 ת שביצירותיו מבוססים על כיח

?עליון פועל. מבחינה זאת הסיפורים

הכ-
" 

 "והיה העקוב למישורי",
"ענינותי/

סיפור פשוט", ,,שלש אח-
" 

נסת כלה",

ביער ובעיר" ורבים אחרים,
" 

יות",

כ נ ו ש א א ח ד.

ד,

ידעתי שהונח למקטרגים מקום י לקט-

רג : הנפעלים הפסיכולוגיה מונה אותם

בין רפויי־אופי. הם נפעלים כי אין

בכוחם לעמוד לפני הכוחות השולטים.

הם משתעבדים ומצייתים לחזקים מהם.

הדברים האלה היו יפים, אילו לא שלט

בעולם אלא האדם בלבד. באמת, טרגדיה

השיעכוד האנושי אינה אלא, חלק זעיר

מן הטרגדיה הגדולה שבחיים. על כל

**""•-. בברך נדול ונאה בן שלש :סאוו,י
י זק-שים עטורים יצא ספרו של מ1;־כי

ערבי היד'דזת יהתחדשיתמ
" 

9נחם קפל!
בגילוי החיוניות שבאמונה הישראלית־',

שתורגם מאנגלית (בהשתתפות המחבר)

בירי אברהם דגלםון- בהקדמה מספד
המחבר על געגועיו לארץ ישראל בראו-

זה בכיסו וזה בכוחו,
" 

תי עולים א-ליח
.?זח להשביע ממוני כתעשיה, במסחר
איי בחקלאית, וזח לתת את כוח בחר;תו

•לבנות בתים, לנטוע שדות, וליבש בי־

צל ת.־ והייתי בוכה ל-גורלי 'גל שאי! בידי

לתרום לבנין ארצנו לא את האמצעים

להגדיל את קר! הונה ולא את היזמה
?וכושר ההסתגלות ליגיע כפיים. לסוףו

עלה על דעתי לצאת למרחב המחשבה

ר־םה..הראוי
י
ילי אטצאי שם דב יבאטרי, א

לפחות 5בדי! הבית, בית תרבות הרוח;

הוא הבית אשר סערות הזמן הרעישוהו

-מן המסד עד הטפחות עד כי הפרוץ

מרובה בו על העומד. רעיון זה הניעני

לח3ר ספר לבעיית חדת,. אשר לא ישא

פנים לא למסורת ולא לחדשנית ויהלה

;זקו-ק רק לתביעות עתידו של עמני יגי־

דיל!' ברות המשך מתוך השתלשלות

חדרנית ומכוונת. למקרה זו אםפתי את
- והרצאותי על היהדית, רשימות נאומל

שערכתי בחמש עשר,? השנים האחרונות

היהדית
ושלא נכללו- בספרי האנגלי "

בחינת חרבות", חיברתי *4ותם לטםבת

מלוכדת — — הניתנת בזה בעברית.

__ — .החרדים הקיצוניים מכחישים

מציאות בדקים כבנין המסורת, עד

כלתי ראית בן אף סדק- לדעתם, יובל,

איפוא, הבטן לעטוד אית! בפני כל
רו.חות הזמן, בלי שהתמוטט בו אף

לבינה אחת; הם בודאי יתרעמו עלי
ויראו בתרומתי זו פגיעה בקורש. ומצד
אחר, המחדשים כבר העתיקי את משכך-
רוחם לבנינים חדשים הנבנים על יסו-

ילגלנו דית אתיאיסטיים. הם, כודאי, .
, שוא לבני! שלדעתם בבר על טרחיתי

נתערער כולו. ברם, מובטחני, כי רובו

הגדו-ל של עמני בארץ הרחוקים משתי
הכתות הקיצוניות האלה' עודם מחזיקים

בח־ בנושנות, אלא שמתחשבים. קם נם

העבר דשות ומבקשים לטזג את דרישות.
להם . בדעות החווה- סינתיזה כזו היא
משאת נפש ונכינים הם להתייחם בכובד
ר8ש לכל נםית רציני בביתן' זה. לקו-

ראים כאלה נועד ס&רי זה, ?",

לאחר התקדמו! (הסבר. חרש למוש;

האלתית בדת ישראל) באים תשעה פר-

קים (אלהיט בחינת תפוח המוליך אל

; אלהיט בחינת חכות המוליך הגאולה

אל תחיה חברתית; אלהיק. בחינת הכוח

; המוליך את תחיחו המוסרית של האדט
גילוי האלחים בטבע ובהיסטוריה; -אלו־

הים בחינת הכוח המוליך אל השוחפ־

נות; אלהיט בחינת שכינה; אלהים

בחינת הכוח המוליך אל החירות;

אלהיט בהינת "הכוח זולתנו — המוליך

אל הצדק"; דת ישראל כאמצעי לקיום

; ב-םןף הספר ~^- הערות ומראי האומה)

מקומות. הכתובת: ראובן מם, ירושליט,

ת. ד. 990.

— יצאה חוברת. חדשה של הרבעון
ציון" (שנה נ',

" 
'לחקר תולדות ישראל

בן ציו! ספר ד') בעריכת יצח? בער ו
דינבוהג ובת מחקרים וטאמריט של

-יצחק בער (ההיסטוריה החברתית

והדתית של היהודים — הערות ל&פרו
-אלו! (עמדת-הפ- של שלום בארון), ג.

רושים כלפי שלטו! רומי ובית תורדום),

י. ברסלבםקי {הרעש ? וכריתת הירדן

ב'טנת 1546); עמנואל ? רינגלבלום
(שמואל זביטקובר — עסקן ציבורי־נל־
כלי בפולין בימי חלוקתה), הערות 'גול
א. ביקרמן (על הסנהדרין), ב. דינבורנ
(על עדות ודיון בביקורת טדעית אחת
— בענין בקורת בנימין מייזלר על ספרי
ישראל בארצו''). הב־

של ב־ דינבורג "
תובת: ירושלים, ת. ד. 1062.

 "ויויצ^ רעווי"
— בחצי־שנחון הגרמני

') ניתן מך.ור לספרות ובו מאמ- .ב (הובי
רים של קרל שווארץ (האשד, במלאכת
מחשבת), מרים י ט? . (הי;"; העברי),
ארגםט מכנר (הצצה מעבר לגרר־הגן),
תולדות חקו&ת התלמוד"

" 
ביקורו! (על

. עברית) לנ. גלאצר ובתב העת למוסיקה
ע0ום בן־דוד (פך, מדברת ירושליט —

. י)< .הערכת השעה העברית בידיו הא''

ה ע ר ה: י מקוצר המצע לא ניתן בזה
כל שנועד ליובלו של ש"י עננו! י<ונא

גכל הקיוב.

: ב. כ צ נ ל ם ו 1 ^ . העירך האחראי:

ת ו נ מ א ב ו  . ת ו ר פ ס ב

בית המדרש הישן
יובלו של 'ט"י ע ; נ ו! דוג הוא קקה?

העברים כאשד הם שם, אללם במקהלת־

החוגגים מוצנעת כנעימה מיוחדת, דני־

שה ואינטימית, שמחתנו המיוחדת,

שמחתם של בני עירו, הקהילה בוצ'ץ.

השמחה הזי היא כבת־זיוה 'ט1? החיבה,

שטשודר־העיר חזו - חיבבה בספריו.
- שמחת העיי בבנה ושמחים בניה.

ועל ראש שמחת העיר אעלה את זכי

בית המדרש הישן. וביחיד את אוצר

הגדול שבו. אוצר זה מיוחד - הספרים

במינו חיה, אם בכמית ואם באיכית,

נמצאו בי לא בלבד ירכי בבלי וירו-

שלמי בהוצאית שונות, לא בלבד ספרי

מדרש ופירוש והלכה, אלא נם ספרי

פילוםופיא מתקיפת מפרד, ספרי

דקדוק, הכינה והנדסה, לא חסרו םפיי

מגלה טמי־
" 

מלים כערוך השלם ואפילו

ר־ן" לפדל כ־צאת וגם נתבי יד ישנים.

כית המדרש הקז-זם הזה נמ^־א מצד

הכניסה לבית הכנסת הגדול, בנין מפו-

אר שנבנה לגני מאתים וחמש שנים

על ידי אדריכלים מאיטליה, שחנרף

15טוצקי הזמינם לבנות כלטרו הגבוה

והנהדר ובני את שני הבנינים.

בית מדרש זה כמבצרם וכדכירם של

- שמרו בו המתנגדים שבעיר היה. אלד,

בדייקנית ובשמינית מנהגם ונוסחם —

היו מתפללים עם הנץ־החמה, מי&ידים

על דקדוקם של דגש קל ודגש הזק. לפני

ארבעים שנה ידועה היתה המסורה על

שלושה עמודן־חתווך של המתפללים

זות, כלומר, שלשת וסימנם עשיר יענה ע

הזקנים רי אשר, די יענה מלמד ודי

אייזיק, ששקדי ביותר על קריאת שמע

בזמנה ישאר כל- מנהגי האשכנזים לפי

המסורה והשולח! ערוך. בחיה עימדת

לפני דמיתו של הגבאי הנוח לכעוס

רי י;קף שדרכו היה לסקור רשיטיה

כתי מסחר. הספרים בעולם וב-חיד בית

המסחר הנודע של רי אהר! פויסט

בקראקא וככל שמצא מפר ישן שאינו

עוד בבית הגנזים של בית המדרש היה

קופץ עליו לקנותו ואינו עומד על

המלוח-

ומי נבנם ויוצא בבית המדרש הישן

והוא מתנאח לאורם של הספרים שבו

ואין לך כל סכר וסיפר שאי! הוא לו

כידיד ודע ? חוה אומר הנער שמואל

יוסף טשאטשקים, שאין לך אוהב ספרים

כמותו. זבזכית אהבתו ן;ח לכבוד נדול

— הנבאי גמר בלבו להעמיד את אוצר

הספרים על סידורו, ספד וספר לפי תכני

ו^פנו ועדנו, ולהדביק על גבו פתק

עשניני יהא נ־כר בסקירה ראשונה ולא

מצא יאה לדבי נכב-ד ונאה זה אלא

בחוד .וטיב הוא הנער שמואל <ו0יף ב,

שתים עשרה והוא נם עשת המלאכה

בתכלית הבקיאות והשליטית.

כ1, בית המדרש היש! ואוצר ספריו

הוא. שפירנס־ רוח הנער ואישש יסודותיו-

אוצר זה התפרנסו הימנו ? כמה ובמה

נודעים שהעיר התפארה בהם ואמנה את

הסופר איצי פרנהוף בעל ,,ס0רי שע-

שועים" וביחוד דוד. צבי מילר חכם

מפואר, נךול בלשונות קדם וביחוד

שביחוף בךמשפחתו . הוא־הוא חתן

היובל שמואל יוסף טשיאטשקיס, הוא

הנודע לשם. ולתהילה ש"י עגנון.

בשעה 1ו' בשהמוני־מעריציי וחושבי
שמו -בארצנו וב-נלויות .שמחים ביובלו

ודאי גם . ומשנת שמהה בלב עירו ובניה
כתלי בתי מדרשות שבה מנטפים אורה.
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