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 "שלם אשלם להם בעד יצירי רוחם בכסף מלא": 
 על הולדתה של הספרות העברית 

כמערכת כלכלית
אבנר הולצמן

תלאותיו של מחבר עברי

ל סיה,ותחירתושצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעועשלה.וןרכסצדלוזיסקיצדולמיצ מיץו)ןז"ל(,ו
נעילומערושןיפ תומתח םוהספל תוהעמליתו הל סית,וצש יו בט פרומירדיםוקטצים,וה כלחו
רּ ור ובז צ תי וממיתוח תצ ,ו ה ןוחיפשוכרודלךורפלצסוןתו רעב דומלש תוענב וןחליושּכָ
בשפחת .וןתוכספיוהצד ציהושר וןימדוחישובהלומעסקיובסחלוזעיליםושרןוער ויפה.וןזוציסהו
רהשתרמומעית צ תוהל סיתומב סקמה,ו הדמלורןונרחומיד .ורןחלובכאועשהושציםוןחד תו

המחקר שביסוד מאמר זה נתמך בידי הקרן הלאומית למדע )מענק מס' 707/03(. תודתי נתונה    *
לדרור שגב על עזרתו בריכוז המקורות ובעיבודם.
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כברבדוצ דדורירדיובשפח תויה די תובמ סס תומעליםוש צ ת.ובדיופעםוהיהובפלסםופירייט ציםו
מעית אוהמליץ,ומעיקלורנ לךוסיפ קותח שתוהעלךוהענביושר ,ושהליוידעוכיוןיאור ובהורפררו
 רק  תורשכלוס פלים.וכןשלוקנהוצפש ומחייוהע ציו ההשפרהושרוברבדוהחריטורהתפלצסו
כן פה.וה ןופתחועםוןשת ובןפייהוקטצהוממיתםו היהוס ממובמיתורמיתו ב כלוןתוכיכל תו
הרחם.וברןכתוהןפייהוהייתהוכל כהוגםוממיק עועניםורהסקהו מצשיןתודרייובים,ו הבןבץו
הי בי ביוהבפלךוהתישוןתוכ ח תי ,ובהוגםושהק ציםורןוהתרהמ ובטעב והמרתיוב כלושרו
הרחםושצןפהומסגצ אוריטןי.ובת ךויין שוגבלולמיצ מיץומאוהשר שיםון בלומצפש ורצס תו
 רהימצ תומכרוזןתובאוהספל ת.והיהומיד וכתמוידושרול באומעמליתושחימלוזבא־בהורפציו
כא,ו ה ןוהחריטורהשקיעומהדפסת וןתוכרוחסכ צ תי ו—ובןהול מרים.ו"חשמתי",וה ןוכ תמו

מזיכל צ תי ,ו"שתיכףוכשיידפסוהסיפ לויקפנ וערי וק ציםו ערויד וית קאובעבדי".1 
כדיורה ניןוןתוספל והלןש אורן לופצהולמיצ מיץוןרוןמלהםונ קלבא,ומערוחצ תוספליםו
יד עהומלח מוַצֶרְמקיו31ומ  לשה,ושעסקוןגמון לחןומהמןתוספליםורדפ ס.2ונ קלבאובסלוןתו
כתמוהיד,ומביב אוהבחמל,ורןחדובמתיוהדפ סושרו לשה,ו הספלולןהון לומ־1887ומכ תלתו
על הפרק.והספלוה ןול באומיק לתיושרוחשמ אוצפש,וטיפ סיומל ח ורן תאושצים,וכצגדותצ עתו
ההשכרהו הצזקיםושהביטהוערוהחמלהוהיה דיתוהבס לתית.3וןפשלושנ קלבאוהשןילומיד ו
ֶיְרגֹ לֹ ד,ו ע תקיםוןחדיםורבכילהומחצ ת ,וןמרול מוהספליםוצשרח וןרוהבחמלוהי שמומעיילהוּמְ
כדיושידןגורהפיץו רבכ לון תםומכ ח תוענב .ו"ןזוערהולעי אומרמי",וצזכלולמיצ מיץוןחליו
חבישיםושצה.ו"ןצכיוןקחוןתוספליו ןחז לועב וערוןיזהועלים,וכב ושצ הגיםובחמלים,ו ןבכלה ו
רח ממיוהספל ת".וןחליושהתגמלוערוייס ליוהמ שה,ו בת ךוההכלחורהבניןובחָיהורבשפחת ,ו
ינןורדלך.וח דשיםולמיםוסממומעליול סיהועםונל לוספלי ,והתדפקוערודרת תיהםושרומעריו
מתיםויה דיםו הניעורהםוןתוספל .וה ןוןףוגימשורענב ובשפטופתיחהורשיחה:ו"הצציורהניעו
רפציוהןד אוהצכמדורקצ תובבציוןתוספליו'ערוהפלק'",וןמרותח שתוההתמז תושןפפהון ת ו
עלממהוןתוהביריםומפי .ו"הייתיותבידובגבגםו צכשרומרש צי",וה ןובספל.ו"כ משוןתופציו
מקלקעו ע בדוככריוברןומ שהו כריבה".ולמיצ מיץוגםורןוהלהימוע זורצק מומבחילוהספל.ובהו
שצתצ ור ,וןםוצתצ ור ,וספקוכתב להוערוספל וספקוכצדמהורקמנא,והיהובקמרומהכצעה,ו הבעטו

שןסףומצד די והספיקור ומד חקורהחי תוןתוצפש ו רשר חורמציומית .
הכסףושןסףולמיצ מיץוהיהוןפ ןוב עט,וןךוח  י תוההשפרהוהי ולמ ת.וערופיועד ת ,ו
הבעבדיםוהקשיםובכ רוז בצ ור וכןשלומןורן דסהו התיינמורפציוצכמדיה,וןצשיותצ עתו"חימתו
ני א"ו הספל תוהעמלית.ורין אופיצסקל,ובחמלואוטואמנציפציה,וצזףומ ומרןוכחרו סלק:ו"מבהו
הןד אוע סק?",וןבלור .ו"הרןוי תלוט מוהיהורךו רע רםוכ ר וןיר והייתוסצדרל.וןצכיוצ תאו
רךול מר,וןמרוןיאוריוכרונ לךומספלך,ובפציושןיציוזק קוכררורשפהוהעמלית".ולמיצ מיץוכפףו
ןתולןש ו רקחוןתוהל מר,וכדמלי ,ו"מהכלהושרבהושרושפר ת,ושרומ ז.והייתיומעיציוכת רעתו

מאמרים,  ג:  כרך  כרכים,  בשלושה  מקובצים  כתבים  “זכרונות",  רבינוביץ,  זיסקינד  אלכסנדר    .1
הוצאת ועד היובל, תל־אביב תרצ"ה, עמ' 352 ואילך.

ראו חגית כהן, “אברהם צוקרמן מרחוב נאלעווקי", בחנותו של מוכר הספרים, מאגנס, ירושלים   .2
תשס"ו, עמ' 38-26.

ראו בן־עמי פיינגולד, “'על הפרק' מאת א.ז. רבינוביץ וחשבון הנפש של ה'השכלה'", מאזנים,   .3
מט:4-2, תמוז-אלול תשל"ט, עמ' 126-119.
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צלבסת".וקמרתופציםוד בהוחיכתהור וממית ושרוהגמילוהנעילוןשלוגיצנמלג,ומאוגיר ,ושהחרוןזו
רהתפלסםומלמיםומשםו"ןחד־העם".ורןחלושה נעור והספלוהפטילוהרהומניצה:ו"הןורךול מרו
 ןתוספלךורןוןקמר,ובפציושמזהושןתהובחזילוערוהפתחיםועםוספלךוהצךובמזהוןתוהספל ת".ו
הצזיפהוזעזעהוןתולמיצ מיץ.וה ןוןסףוןתושלידיוגן  ת ,ו רבל תוהנ לךוהחי ציומכרופל טהו

התחזקו השימ:ו"ןתוספליוהצציוצ תאורןד ציומבתצהו כסףורןוןקמרובבצ ".
הןלכתיובעטומתין לותרן תי ושרוןרכסצדלוזיסקיצדולמיצ מיץומציסי צ תי ורבכ לוןתו
ספלוהמיכ ליםושר ובש םושהסיפ לוהפלטיוהזהוביינגומבל כזותב צהועקל ציתולחמהו—ודי קצהו
הס ני ־כרכריושרוקלייתוספלוהעמליתומשצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעועשלה.וענםוהלעי או
שערהומב ח ושרולמיצ מיץו—ורבנ ןורספל וקהרוק לןיםולחמו רהימצ תובבצ וכרכריתו—וה ןו
בסיבציוהזבא.ורע בתוהבלחמוהזעילו הסג לושרוי נליוספל תוההשכרהו ק לןיה,ומןבנעושצ תו
השב ציםושרוהבןהוהתשעועשלהוכמלוציכלהוקפינהודלבטיתומהיקפ ושרוקהרוהק לןיםוהעמלי.ו
ניל ףוב לכמושרוצסימ תוחמלתי ת,וכרכרי ת,ותלמ תי תו רן בי תוהמיןורה פעת וכבעטוישו
בןיאושרונימ לוגמליםויה דיםובאוהבעבדוהמיצ ציוהמ לגציומלחמיול סיהוהנןלית,ושהי וצכ ציםו
רבנ ןומספל תו מעית צ תוהעמליתוןתובז צםוהל חצי.4וקהרושרובן תון ושרוןרפיםובעטיםו
צעשהורלממ ת,ו העד תוהב נקהורכךוהיןוייס דםוממתוןחת,ומפעםוהלןש צה,ושרושר שהו
עית ציםוי בייםועמלייםומשצתו1886:והיום, הצפירהו המליץ.וןיר רןוצבנן וניד ק,ומיק שו

 מסיסוכרכריורה פעתם,ורןוהי ועית ציםוןרהול ןיםון ל.5
מע דוקהרוהק לןיםוהעמליובתענםומשציםוןרהומקנמובהיל,והבעלכתושןב להוהייתהו
רספקור וןתוהספל תושדלשופערהועדייאומשיט תו מעל ניםוטל ם־ב דלציים.ושיט תוןרהו
צשןר ובאוהבנין תולמת־הד ל תושרויינ לוספליוק דשו ספליול ב"רו)למציםו ברבדים(,ו כאו
ספליובעשי תועבבייםומיידיש,ו הפנתםומקלמויה דיובזלחוןיל פה.וס פליותצ עתוההשכרהו
ןיבנ וןתוהשיט תוהרר וכנ לתאו ןףוצשעצ וערוהתשתיתוהבס עפתושרומתיוהדפ סוהיה דייםו
ה  תיקיםו החדשיםושפער ומבזלחוןיל פה.6ודב ת ושרוהפַןקצטלעגעל,וב כלוהספליםוהצ דדו

ראו על כך בהרחבה אצל דן מירון, “לפשר המבוכה בספרות העברית בתקופת ה'תחיה' שלה",   .4
עם  העשרים,  המאה  בתחילת  העברית  הספרותית  הרפובליקה  של  לדיוקנה  במועדם:  בודדים 
עובד, תל־אביב תשמ"ח, עמ' 111-23. להערכתו של מירון, באותן שנים נוצר לספרות העברית 

קהל קוראים שהיקפו כמאה אלף איש ואף יותר.
יומונים,  של  במתכונת  זו  בשנה  להופיע  החלו  כשבועונים,  אז  עד  שנדפסו  והמליץ,  הצפירה   .5
ולצדם החל לראות אור עיתון יומי נוסף, היום, וראו אלה באואר, “המירוץ אחר העתון העברי 
היומי: כיצד הפך ‘הצפירה' ליומון", קשר, 32, 2002, עמ' 96-87; אורן סופר, “משבועון ליומון: 
אין לפלפל! עיתון “הצפירה" והמודרניזציה של השיח החברתי  הידוק הקשר לעולם המעשה", 
הפוליטי, מוסד ביאליק ומאגנס, ירושלים תשס"ז, עמ' 142-133; דוד טל, יהודה־ליב קנטור חלוץ 

היומון העברי: ביוגרפיה, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב תשע"א.
בסיפורת  כנושא  והספרות  “הספר  פיינגולד,  בן־עמי  ראו  זו  מציאות  של  שונים  היבטים  על   .6
תל־אביב  אוניברסיטאיים,  מפעלים  עברית,  בספרות  מחקרים  ה:  כרך  תעודה,  המשכילית", 
באימפריה  היהודית  ההשכלה  השחר:  בעלות  “תרבות",  זלקין,  מרדכי   ;100-85 עמ'  תשמ"ו, 
הרוסית במאה התשע עשרה, מאגנס, ירושלים תש"ס, עמ' 261-229; שמואל ורסס, “המשכיל 
ירושלים  מאגנס,  המודרניזציה,  בעידן  ההשכלה  ספרות  עמי":  "הקיצה  צעיר",  כאיש  היהודי 
תשס"א, עמ' 114-67; איריס פרוש, “ביוגרפיה של קורא", נשים קוראות: יתרונה של שוליות, עם 
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הס ממומעגרת ובייש מורייש מ,ושה צנחהומדב ת והמד יהושרובצדריוב כלוספלים,ופליועט ו
שרושר םויעקמוןמלב מיץ,ושיקפהובנין תורןביתה.ורחר פיאוציתאורפג שומספל תוהזיכל צ ת,ו
מעית צ תו מספל תוהיפהוהמדי ציתושרוהבןהוהתשעועשלהותין ליםושרובחמליםוהבחזליםוערו
הפתחיםו בניעיםומבישליאוןתובלכ רתם,וכפיושעשהולמיצ מיץ,ון וצעזליםומלשתושרוידידיםו
הפז ליםומעליםו מעייל תו בשבשיםוכס כציוהפנהורעתובנ ן.ורעתיםוהי והבחמליםוי נןיםו
ֶלצּ ֶבַלןְצִטים,ו רבסע תיהםוע דורפציובסילתוהספלורדפ סוכדיורןס ףור וח תביםובלןש,וּפְ
שהתחיימ י תיהםורתשר םוהמטיח וןתוהביב אוהדל שורהדפסת .וכמלומל באוהעמליוהןקט ןריו
הלןש א,ולמדו היטבושרושר םויעקמוןמלב מיץו)1862(,וב פיעהודב תוספקוק ביתוספקוטלגיתו
שרובחמלוכזה,וצח םוהקבחי,והס ממומיאוגמיליוהעילוכסר אועםוכתמוידושרון סףוברינ תי ,ו
הקל יו"בת קובדמש",ו צ חרושררוח  י תושרומ זו קר א.7וגםומ"ספלוהקמנצים"ותיןלוןמלב מיץו
מרגר גוןתוהבחמליםוהבניעיםוכקמנציםוןתוספליהם:ו"ד בה,ושבצהגוהבק םוה ן,ושיהי ועצייםו
בחזיליםוערוהפתחיםומספלים,והםועצייוהד לוהחדש,וקמנציםובש צים,ובר משיםוכןשכצזיםו
גב לים.וש טיםושמע רם!ורחז לוערוהפתחיםומספליםו רהתמז תומהםורבהורכם,ומשעהושב תלו
רפש טוידוסתם?".8וןיאונ לךור בלושבנין תוז ופיגלהומהלמהוןחלוהבק מרומןיל פה,ומייח דו
מבעלמה,ושםופער וה נן תוספליםומבתכ צתוב דלציתוכמלורפציותחירתוהבןהוהתשעועשלה.9
הבחמליםוענבםוהי וןחלןיםומתק פהוז ורגי סוהביב א,ורהתקשל תועםומתיוהדפ ס,ו
 כאורכרושרמיוההפקהו ההפנהושרוהספלים.ורעתים,ומייח דוןםוישמומעילושדהון ומעיילה,ו
צזקקוהבחמלורשיל תי ושרוס כא־בת  ךוהי שמומןחדובבלכזיוהדפ ס,וכג אומ  לשה,ו זהוהיהו
בשגיחוערוהפקתוהספלותב לתועברה.וןתוהבשיבהוהזןתוצטר ועריהםוכבהובמעריוחצ י תו
הספליםושצעש ורב "ריםורעתובנ ן,וכב ון ת וןמלהםונ קלבאושסייעורלמיצ מיץ.וחצ תו
הספלים,וממחיצתוב סדוב כלוערובפתוחייוהספל תוהיה דית,ושהחריףומהדלגהוןתול כרי־
הספליםוהצ דדים,והייתהומענבהות פעהוחדשהורבדי,וירידתושצ תוהשישיםו השמעיםושרו
הבןהוהתשעועשלה.וכבהובאוהחצ י תוהןרהו)מ  לשהו מ  ירצה,ומרמ מו מקלק מ(והי ורשםודמלו
 צעש ורכעיאובלכזיוספל תומזעילוןצפיא,ובק ב תוהת  עד תורש חליוהספל תו בלכזיובידעו

 הפנהורכרולחמיובזלחוןיל פה.10 
בסיפ ל וגר יוהרמושרולמיצ מיץוערותרן תוההפנהושרוספל והלןש אוןפשלוררב דו
ע דודמלוןחד.וענםוהצזיפהושספגובןחד־העםוערוכךושה ןובמזהוןתוהספל תומחזל ועםוספל ו
ערוהפתחיםובעידהוערותב ל תוהזבציםו שיצ יוהעלכים.וחרפהושעתאושרושיט תוהקמנצ ת,ו
הל כר תו הןרת ל,ו בהושהיהובק מרון ורפח תוצסמרועדושצ תוהשמעיםושרוהבןהוהתשעו

עובד, תל־אביב תשס"א, עמ' 135-101; זאב גריס, “הדפסת ספרים והפצתם במאה הי"ט ומיהות 
מחבריהם", הספר כסוכן תרבות בשנים 1900-1700, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב תשס"ב, עמ' 

 .142-117
שלום יעקב אברמוביץ, למדו היטב, הוא ספור אהבים, חלק ראשון, דפוס לבנזון, ורשה 1862,   .7

עמ' 28-24 ]מהדורת צילום בהוצאת YIVO, ניו יורק 1969[.
"ספר הקבצנים", כל כתבי מנדלי מוכר ספרים, דביר, תל־אביב תש"ז, עמ' קלד.  .8

 ,)Jewish Book Annual( וראו יוחנן פוגרבינסקי, “לתולדות המו"לות העברית", הספר העברי  .9
כרך ט, המועצה למען הספר היהודי באמריקה, ניו יורק תשי"א, עמ' לז-נו.

על כל זאת ראו בפירוט בספרה המאלף של חגית כהן, בחנותו של מוכר הספרים, לעיל הערה 2.  .10
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עשלהוכמלוהיהומרתיוקמירורקלןתוסי םוהבןה,וכןשלוהספל תוהעמליתוצעשתהורלכימוחי ציו
מתהריךוגימ שהושרוהתלמ תוהרן בית.והנ לךורה מירוןתוש קוהספליםוהעמליוןרוהעידאו
הב דלציו רהחדילומ וצ לב תו גיצ ציםוןיל פייםוצעשהוב לגשו ד חק,ו עדובהלהוצבנן וביו

שהתגייס ורהגשיםוןתוהנ לךוהזה.

"לברוא ספרות בקרבנו" 

משעהושלמיצ מיץוינןורש טטועםוספל ומעליול סיהוישמומעיילהוהריטןיתוזןרּ דֹ קו
נעילומאועשליםו ןחתושצה,וןמלהםורימושרק מיץ,ו חרםורנןתוןרוהבלחמו רבנ ןוןתובק ב ו
מע רםוהספל תוהעמליתוכס פלו כןישובעשה.ומיצתייםוכתמורענב ומי בצ ו"בכתמיםוערודמלו
הספל ת"ו תיעדומהםוןתולשביוהתמ צצ ת והדל כהומבתלחשו מבתה  הומספל תוהעמלית.ו
ריביםוסיפלוכיוכמלומהי ת וצעלומאושתיםועשלהוצ רדהומ ושןיפהועזה:ו"רמל ןוספל תומקלמצ .ו
ידעתיוןזו הגדתיוכזןתורחמליוכיוןהיהורב "רוספליםומישלןר".11ו ןכא,ולש ב תוהי באושרו
שרק מיץובגר תוהתעצייצ תומספל תוהאובאוהנדוהת כציו הןיכ תיו האובנדוהתצןיםוהבבשייםו
רקי בהוכבעלכתוכרכרית,ורבשרוכןשלוה ןוה דףוןתודמליוהצכןיםושרוןחדובידידי וערו
בנ קתםוהח בליתושרוס פליםועמליםוצ דעיםו בכליזומן פטיבי ת:ו"מיביםוהןרה,וכיד עורכר,ו
יבנןוהס פלוהעמליוןשלוידי ולמור ורה ניןורן לוספליםומעררעטליסטיםו—וןםוצעתקיםו ןםו
ֶלתוןתומעריה,וכיו ןליגיצערריםו—ובק לורבחית .וןצכיורןוןבלתיוכיוהספל תוהעמליתוַבֲעׁשֶ

ןםוְבַחָיהוןתומעריה".12 
בת ךון תםון פטיבי ת,ובלץו תש קתועשייהוחיפשושרק מיץ,ושעדובהלהוצ דעומכיצ יו
"מא־ןמיגד ל",ודלךורהיחרץובעיילת והקטצהו בחס ת והבגמירהושרוןמי ,ו ה ןובנןור וב נןו
מןבנע תופעיר תומתצ עתו"חימתוני א".ופעיר ת וז והמיןהון ת ותחירהורק מצהו רןחלובכאו
ר  ירצה,ו משצתו1889וןףוזכהורלן תוןתושב ומדפ סוכןשלופלסםוסיפ לולןש או בןבליםו
ןחדיםומעצייציוהני צ תוערודפיוהמליץ.ון רםושןיפת והגד רהוהייתהורהגיעור  לשה,והכלךו
היה דיוהגד רומי תלומבזלחוןיל פהו הבלכזוהש קקו הפעירושרוהתעשייהוהספל תית.13 

יוסף, קובץ  גנזי מיכה  נובמבר-דצמבר 1898",  “מכתבו של בן־אביגדור אל מ"י ברדיצ'בסקי,   .11
תשמ"ח, עיריית חולון והוצאת רשפים, תל־אביב, עמ' 56.

בן־אביגדור, דבר יום ביומו, יומן בכתב יד מן השנים 1889-1887 השמור במכון “גנזים", סימול   .12
157/ כ־5024, עמ' 18; תרשומת מיום 19.12.1887.

“בן אביגדור  והמו"לות ראו מנוחה גלבוע,  על ראשית דרכו של בן־אביגדור בעולם הספרות   .13
הספרות  לחקר  כץ  מכון  העברית,  בספרות  לו  ומחוצה  החדש  המהלך  הספרותית",  והצהרתו 
מכוונות  שלהב,  שולמית   ;30-7 עמ'   ,1991 תל־אביב  תל־אביב,  אוניברסיטת  העברית, 
לתואר  גמר  עבודת  המודרנית,  העברית  החילונית  המו"לות  בתולדות  ראשון  פרק  למעשים: 
המו"לי  המהלך  אגורה':  ו'ספרי  “בן־אביגדור  הנ"ל,  תשנ"ד;  תל־אביב,  אוניברסיטת  מוסמך, 
סדן, כרך ד, תש"ס, עמ' 300-281; זאב גריס, “אברהם ליב שאלקוביץ והמהפכה  והמסחרי", 
בעולם הספרים העבריים בראשית המאה העשרים", בתוך יוסי גולדשטיין )עורך(, יוסף דעת: 
מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו, הוצאת הספרים של 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, באר־שבע תש"ע, עמ' 328-305.
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הןפשל תורכךוצבנןהור ומתחירתושצתו1891,וכןשלוצתבצהורשבשוכבזכילוהרשכהוה  לשןיתו
שרו"מציובשה",ון תהוןג דתוסתליםוביס ד ושרוןחד־העםושה קבהוכדיורקדםוןתויעדיהושרו
הני צ תוהל חצית.ו"ןציוצ סעו  לשןה",וכתמומהתלגש תומי בצ .ו"ןציוצ סעורבק םוןשלומ ו
ן כרורעמ דועמ דהוקד שה,ועמ דהורן בית,ורבק םוןשלותק הוצשקפתוריורפתחוןתוכשל צ תיו
 רהשתרםומל ח,ומעמ דתיוהספל תית,ומבדהובל מה,ורבק ם,וןשלוןק הורכ צאוריושםובנמו
צכ אומחיים".14ו ןבצם,ובידועםוהגיע ור  לשהוִקייםומא־ןמיגד לוסממושרופגיש תוהיכל תועםו
הפעיריםוהמ רטיםומזילתוהספל תוהעמליתוהבק ביתודןז,ו מהםוי"רופלץו יעקמודיצז א,ושן רו
פצחסולמיצ מיץ,ויה שעובזח,וןמלהםושר םופלידמלגו ןרחצאורימור יצסקי.ומנדוח מ תי ורןג דתו

"מציובשה"וציסהורהשתרמומזילהוז וכמערוי זב תובשר ומתח םוהה נןהורן ל.
היכל תובןרפתומי תלוצקלתהור ועםוינחקוס מרסקי,וע לכ ו ב נין ורן לושרוהק מץו
הספל תיוכנסת הגדולה,ושןלמעתוכלכי והגד שיםולן ון לומ  לשהומשציםו15.1891-1890 
מא־ןמיגד ל,והנעילוהןידיןריסט,וה פתעו צלתעורלן תורפצי וטיפ סושרוןישועסקיםוספל תי,ו
ניציקאובב רח,ושעצייצ ומספל תוצמעוערופיוה דןת ־שר ומעיקלובבציעיםו בשיק ריםושרו
ל  חוכרכרי.וס מרסקי,וב כלוספליםו ס חלוציילוערופיועיס ק והעיקלי,וזיההומן תםויביםוןתו
המיק שוהלמושרוהק לןיםורקמניםוספל תייםומעמליתו ביהלורקפ ץוערוההזדבצ תו רספקו
ןתוהנ לך.ו"רפיודמלי ",וכתמומא־ןמיגד לומי בצ ,ו"רןוהתכ  אומה נןתובןספי ורשםוןיז ו
בטלהוספל תית,ולקופש טורשםועסקומרמד".16וס מרסקיוןףוגירהור וכיובדיופעםוה ןוכ תמו
בןבליםורעית אוהמליץוןךו לקוכדיושתב לתםוייצתאור ורפלסםושםוב דע תומחיצם,ו ןםויחדרו
רה ניןוןתוכנסת הגדולהויפסיקורפלסםוןתובןבלי .והספל תוהתגרתהוכעסקוט מורבדי,וסיפלו
ס מרסקיורמא־ןמיגד ל;וןףוערופיושהדפיסולקוששובן תוע תקיםובכרוכלךושרובןספ ,ו ןףו
ערופיוששירםורבחמליםוןחדיםושכלוס פליםורןובמ טר,ומכרוזןתוה ןובק  הורהפיקובבצ ו
ל  חושצתיושרוןרפייםול מר.ומציבהובמ דחתוגירהורמאושיח והנעילוס ד תובחדלוהבעלכת,ו
התקרסומבחמליםומ ליםו חסליוכישל או סיפלוכיושפעתוכתמיוהידוהקר קריםושקימרוהספיקהו
ר ורהסיקוןתותצ ל וכרויב תוהח לף.וןחליוןחתוהפגיש תוהןרהודי  חומא־ןמיגד לומי בצ ו
מהסתייג ת:ו"מכרר,וןבלוריוה'וס מרסקי,וכיוה ןוח שמוןתוהס פלים,והע סקיםומספל תורשבה,ו
רטפשיםוגב לים.וןיצציוי דע,וןםומןבתוה ןוח שמוכך,ון ולקו'בתפןל'וה ןורפציומ'בעשי ת 'ו

 פכח ת .וןםוכךו ןםוכךועש ועריודמלי ול שםולע".17

בן־אביגדור, “ִמֵספר זכרונותי: לקוטים", הצפירה, 1.3.1917, עמ' 6-5; תרשומת מיום י"ג באדר   .14
ב תרנ"א.

השמונה־עשרה  במאות  העברית  העיתונות  לקסיקון  הגדולה",  “כנסת  גלבוע,  מנוחה  ראו   .15
והתשע־עשרה, מוסד ביאליק, ירושלים 1992, עמ' 355-353. ב־1896 עבר סובלסקי ללונדון 
וב־1897 ִייסד שם את השבועון היהודי — עיתון עברי יחיד על אדמת בריטניה — וערך אותו עד 
מותו ב־1913, וראו ריסה דומב, “אי עברי בארץ האיים: כתב העת ‘היהודי' בעריכת סובאלסקי 
היהודית  היצירה  ג:  חטיבה  היהדות,  למדעי  התשיעי  העולמי  הקונגרס  דברי   ,")1913-1897(

הרוחנית, האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, עמ' 256-251.
בן־אביגדור, “ִמֵספר זכרונותי: לקוטים", הצפירה, 2.3.1917, עמ' 3-2; תרשומת מיום ד' בניסן   .16

תרנ"א.
שם, שם.  .17
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מא־ןמיגד לוןבצםוצלתעובגישת והניציתושרוס מרסקיורעצייציוהספל תו ןףובתחומפצי ו
מיק לתוערוהן פיוהבע לממושרוקמני ,וערועליכתםוהבל שרתו ערוהןיכ תוהדרהושרות כצם,ו
 מכרוזןתוהפיקובאוהשיח תועב ורקחיםוחש מים.והתמללור וכיוציתאורהעבידובפערוספל תיו
עמליוערויס ד תוכרכריים,ורבש ךוןרי וס פליםוערוידיותשר םושכלוה גאועמ לופליועברםו
 רהפיץוןתות נלי ומשיט תוב דלצי תושרופלס םו שי  ק.והבחשמ תוהעב ב תושטיפחורפציו
מ ן ור  לשהוהנטרר ו הרכ ו רמש ונ להוב חשית,ו מבןיו1891,ומלןשוח דשוןיילותלצ"ן,ו
הערהוערוהכתמורלןש צהוןתותכציתוהפע רהושר :ו"רהתחירומענביומעמ דהושרוה נןתו
ספליםומעמלית,ו לןשיתובעשיותהיהורה ניןוקמ נתוספליםוקטציםו ז ריםומבקנ עוהספל תו
היפה,ו רןטורןטוןלחימוןתוח גופע ר תיוגםומבקנ ע תוןחלים".18וכךומןורע רםובפערו"ספליו
ןג לה",ושצחצךומפ ערומספטבמלו1891ו היהוהח ריהוהלןש צהומבסכתופעיר ת והב "ריתו

הכמילהושרומא־ןמיגד לומשר שיםוהשציםוהמן ת.
ישורהציחוכיומהגֹ ת וןתותכציתוהפע רהושר ועבדורצגדועיצי ושרומא־ןמיגד לוגםוהב דרו
שרוספל תויידיש,ושהייתהובש פעתומספל תוקליןהופ פ רליתומבתכ צתושרוח מל תוז ר תו
רתפ נהוהב ציתו)"בעשה־מיכרעך"(.והד גבןוהמ רטתומי תלורספל תוז והייתהוכתימת והש פעתו
שרוןייזיקובןילודיק,ושח מל תוהסיפ ליםושר וצפ נ ומלממ תיהאובןזושצ תוהחבישיםושרו
הבןהוהתשעועשלה.וןחלי ומרט ומהקשלוזהובחמליםוכיעקמוב לגצשטלא,וצח םובןילושייקמיץ,ו
ןמיגד לול ףו ןחלים.ול מוהספליםוהןרהולן ון לומ  לשה,ובלכזהוהס ןאושרותעשייתוהדפ סו
היה דית,ושרקלןתוס ףושצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעועשלהוהתלכזהומהוקמ נהומ רטתו
שרוס פליויידישולמי־בשקרו)י"רופלץ,ויעקמודיצז א,ובלדכיוספקט ל(,ושפצ וןףוהםורהב ציו

ק לןיםומהיקפיםושהספל תוהעמליתויכרהולקורחר םועריהם.19
מלןשוהח מלתוהלןש צהושרו"ספליוןג לה"והנימומא־ןמיגד לוהנהלתוכ  צ תושצשןהו
ןתוהכ תלתו"ןרוח ממיושפתועמלו ספל תה".ומחרקהוהלןש אושרוהנהלתוהכ  צ תובצהו
מא־ןמיגד לוןתוריק ייהושרוהספל תוהעמליתוהיפהומתוהזבאו הכליזוערולנ צ ורע דדוינילהו
שרו"ספל תומעדוהב אוהעם,וןשלוהצעיםו הב עירוצפגש ומהויחדי ,וספל תוןשלוצלןהומהו
כב ומלןיוןתוחייועבצ ובת ןליםו]...[ומתב צ תוחי תו מהיל ת,ומני ליםוןביתייםורק חיםובאו
החיים".20וז והייתהוקליןהורהשתחלל תובאוהר חבצ תוהןידין ר גית,ובאוהלט ליקהוהדידקטיתו
 באוהסכבטי תוהבמציתושרוספל תוההשכרהו רהכצסתוהצ לב תוהפ ןטי תושרוהליןריזםוןרו
הספל תוהעמלית.ומא־ןמיגד לוןףוהנמיעומקנלהוערוריק ייהושרוהסיפ לתוהעמליתומתוהזבאו
מתח םוןפי אוהדב י ת,ומצייתוהעריר תו העינ מוהרש צי,ון רםועיקלוהבציפסטו—וכבעטושר שהו

הצפירה, 3.5.1917, עמ' 6; תרשומת מיום א' באייר  בן־אביגדור, “ִמֵספר זכרונותי: לקוטים",   .18
תרנ"א.

ראו חנא שמרוק, "קווים לתולדות המרכז של ספרות יידיש בוורשה", בתוך חנא שמרוק ושמואל   .19
ורסס )עורכים(, בין שתי מלחמות עולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם, מאגנס, 
 Dan Miron, “Yiddish Prose”, The YIVO Encyclopedia of ;168-157 'ירושלים תשנ"ז, עמ
 Jews in Eastern Europe, vol. 2, Yale University Press, New Haven and London 2008,

pp. 1472-1477
רכגולד  דוד  ספרים  הוצאת  סיפורים,   ,)1891( וספרותה"  עבר  שפת  חובבי  “אל  בן־אביגדור,   .20

ושות', תל־אביב תש"ם, עמ' 22.
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למעיםובבצ ו—וה קדשורעצייציוהח בל,והכרכרהו הבעשה.ורפציצ ותין לולןש אובס ג ומעמליתו
שרוב דרועסקיושרםושתכרית וינילתובעלכתוספל תיתוחיה,ומליןהו בתפתחת,ומל חוהִןבלהו

"ןםוןיאוקבחוןיאות לה".וציתאורהעבידוןתוהב דרוהזהוערושר שהועיקלים.
עיקלולןש א:וןיאוספל תומריוקהרוק לןים.וכרוביושבס גרורקל ןועמליתויכ רורהשמיעו
מצקרוןתונלכי ומספל י תוןיל פהוהעשיל ת,והבפ תח תו לב תוהןיכ ת.ורכאודל שהופע רהו
צבלנתוכדיורפת תו רבש ךוק לןיםולמיםוןרובלחמוהספל תוהעמליתוהדרו הבנ בנםו כדיו
רהלגירון תםורבנ ןוןתובז צםוהל חציומעמלית.וןיאודיומכךושת כאוהספליםויהיהוןקט ןרי,ו
כת מוהיטמו ב שךוןתוהרמ,וןרןוישורדן גורכךושהספליםויהי ומהישגוידםושרוק לןיםובח גיםו
חמלתייםולחמים.ובחילםוהיקלושרוספליםועמלייםומזבאוהזהובלתיעוןתוהנלכציםוהפ טצניןריים,ו
 מייח דוןתוהק לןיםומציודרתוהעם.ורפיכךוצח ץורהניעורהםוספליםוז רים.והבחילוהצב ךושרו

כרוע תקויתןזאוערוידיוהתפ נהוהלחמה,ו כךויימלןומהדלגהוקהרוק לןיםולחמו ינימ.
עיקלושצי:וןיאוספל תומריוס פלים.וכי םוןיאוהס פליםוהעמליםויכ ריםורחי תוערועטםו הםו
צןרניםורפזלוןתוכ ח תיהםוערועיס קיםוש ציםו בש ציםו)"ס פלים־חצ  צים,וס פלים־ס חלים,ו
ס פלים־ברבדים,וס פלים־שדכציםו כד בה"(.ובבירן,וטלד תוהחייםוב צע תובהםורפתחוןתו
כישל צםוכלן י,ו הת נןהודרה.וכןשלותיעשהוהספל תורבעלכתוכרכריתוהצ שןתוןתוענבהו
 בפלצסתוןתומעריהוי כר והס פליםורצט שוןתועיס קיהםוהןחלים,ורהשתרםוהשתרב תו

ל חצית,ורכת מומהלחמתוהדעתו רהעבידויניל תושרב תו בת קצ ת.21
עיקלושרישי:וןיאוספל תומריובצגצ אויינ לובעשיוהבקשלומיאוהק לןיםורמיאוהס פלים,ו
הר ןוה ןוה נןתוהספלים.וה נןתו"ספליוןג לה"ותשבשוכנ בתוכזה.והיןותגייסובחמלים,ו
תמל לויניל תוהבןחד תוןתוהצעיםו הב עיר,ותעל ךו תפיקוןתוהספליםומבהיל תו מיעיר ת,ו
תנבנםומה נן תיהוערוידיושיב שומציילוז ר,ומפ לבטוקטאו מן תי תו"פעטיט"ורשםוצינ רובלמיו
שרוהצייל,ותפלסםו תש  קון תםומתפ נהולחמהו מבחילוז ר,ו תתגברוכהרכהוןתוהס פלים.ו
" עריהםורדעת"ו—והנהילומא־ןמיגד לומפציוהבחמליםו—ו"כיוש צןובתצ תוןצי,ו חרירהוריו
םורעז לוריומעמ דתיוחיצם,וכיושרםוןשרםורהםומעדויניליול חםומכסףוברן".וןחליו ׁשָ ְקּ ִבּמַ
השקעתוה א־היס דושיתציעוןתוהתהריךוי סיפ וגרגריוהבכ צהורהסת ממומןבנע תוהכסףו
שיתקמרובאוהק צים.וכסףוזהויןפשלורבחמליםוקי םומכמ דו ימטיחוןתופע רתה,וןתוי זב תיהו

 ןתוהבשךוהתפתח תהושרוה נןתוהספלים.
בעשי ושרומא־ןמיגד לונרח ומיד ו הב דרוהכרכריושןיבץוהפךוןתוה נןתוהספליםו
רחיוהצ שןוןתוענב .ומשציםו1891–1896ופ לסב ומ"ה נןתומא־ןמיגד ל"וןלמעיםו חבישהו
ספל ציםובפליועטםושרוכעשליםובחמליםוש צים.22ובחמליםוןרהוןףוזכ ורכיצ יוחמ לתי־

את  בלעג  שתיאר  בריינין  ראובן  והמבקר  הסופר  ימים  באותם  ממש  הציג  מנוגדת  עמדה   .21
התאוננויותיהם של מחברים עברים כי בהיעדר שכר סופרים לא יוכלו להתפנות ליצירה ואף 
נזף בהם באומרו כי טובי הסופרים מאז ומעולם חיברו יצירות מופת לשם שמים ולא נסמכו על 

תמיכה חומרית כלשהי, וראו ראובן בריינין, "עת לטעת", המליץ, 26.8.1891, עמ' 1.
לפי המודעות שפרסם בן־אביגדור בעיתון הצפירה ב־11.3.1896 וב־10.6.1896, עם סיומו של   .22

המפעל.
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ןסכ רתי,ו"הבהרךוהחדש",23ו צ דע וריביםוכפלקומפציוענב ומת רד תוהספל תוהעמלית.24ומדו
ממדוהשתתףומא־ןמיגד לומשציםו1895-1893ומייס דהו מציה רהושרו"חמלתוןחיןסף",וה נןתו
ספליםוני ציתושה קבהומ  לשהו פערהומהדלכת והל חציתושרוןחד־העםו מגימ י והכספיושרו
ינלאוהתהוח ממ־ני אוקר ציב סוזןמו יס נקי.וכרוןרהוהי וממחיצתוהקדבהורבפער והעיקליו
שרומא־ןמיגד לומתח םוהב "ר ת,וה נןתו"ת שיה",ושצ סדהומ  לשהומ־1896ו צעשתהורכ חו
בלכזיומע רםוהספלוהעמליועדושצתו1911.ומן תהושצהוה ןוןףוָחַמלורב "ריםוןחליםורשםו
ןיח דוכ ח תו הקבתוה נןתוספליםולחמהוי תל,ו"נצטלןר",וןךופלינתהושרוברחבתוהע רםו

הלןש צהומ־1914ומרבהוןתוהי זבהוהזןתורפציושפלׂשהוןתובר ןוב טתוכצפיה.25
"ת שיה",וה נןתוהספליםוהעמליתוהב דלציתוהלןש צה,וה קבהו פערהומל חוחז אוהתלמ תו
 ערופיוהעקל צ תוהבסחלייםושהדליכ וןתומא־ןמיגד לומייס דובפער והנצ עו"ספליוןג לה".ועדו
בהלהוהיןוצעשתהורןמאוש ןמתורבחמליםונעיליםו  תיקים,ובהםושפצ ורמא־ןמיגד לומי זבתםו
 בהםושה ןוענב ותלוןחליהםו ע דדון תםורהגישור וכתמיויד.ומקיץו1900,ומברןתורהוןלמעו
שצים,ופ לסםוקטר גובפ לט,ועשילורהדהים,ושרוספליהו בפעריה,ושבצשמתומ ול חושרוסיפ ק,ו
גן  הו שבחתוצינח אוב נדקיםוערוכרובהושה שגומפלקוזבאוכהוקנל.ומדמליוהבמ ןושנילףו
רקטר גוהציחומא־ןמיגד לורצת ציםוהבספלייםורדמלומעדוענבם.וה ןובצהוןתוסכ בםוהבנטמלו
שרוגירי צ תוהדפ סושהפיקהוהה נןהומכרוןחדובןגפיהו—וספליוחיצ ךו ריב ד,וסדלתוספליםו
רמציוהצע לים,וספל תויפהוכררית,וסדלתוהבצ ייםו"המימרי תקהוהעמלית"ו—ון רםוצלןהוכיו
י תלובכ רוהתגןהומהיקפ ושרושכלוהס פליםוששירבהוהה נןהורבחמליה:ו"רןוצפליזוערו
הבדהוןםוצןבל,וכיומה נןתו'ת שיה'ובנן ורהםובק םורעמ דו רפתחוןתוכשל צ תיהםוכבעטו
כרוט מיוס פליצ .ו הסכ םו19,150ול מרושכלוס פליםוןשלושרבצ ועדוהי םויעיד,וכיוהיתהו

'ת שיה'ורכרוהס פליםוגםורעזלוחבליורןובעט".26 

ראו ש"ל ציטרון, “על דבר המהלך החדש בספרותנו היפה", פרדס, ג, 1896, עמ' 168-157.  .23
ראו יוסף אבן, “מבוא", בתוך הנ"ל )עורך(, ניצני הריאליזם בסיפורת העברית, כרך א, ספריית   .24
דורות, מוסד ביאליק, ירושלים תשל"ג, עמ' 36-7; אהרן בן־אור, “'המהלך החדש' בספרותנו: 
ראובן בריינין, בן־אביגדור, אז"ר ואחרים", תולדות הספרות העברית החדשה, כרך ב, יזרעאל, 
בן־מרדכי  ויצחק  אבן  יוסף  בתוך  “מבוא",  בן־מרדכי,  יצחק   ;82-71 עמ'   ,1954 תל־אביב 
ירושלים  ביאליק,  מוסד  דורות,  ספריית  ב,  כרך  ניצני הריאליזם בסיפורת העברית,  )עורכים(, 
תשנ"ג, עמ' 48-8; גלבוע, המהלך החדש ומחוצה לו בספרות העברית, לעיל הערה 13; אבנר 
העברי  הסיפור  התשעים",  שנות  של  בסיפורת  הריאליזם  ניצני   — החדש'  “'המהלך  הולצמן, 
בראשית המאה העשרים: מבוא היסטורי־ספרותי, האוניברסיטה הפתוחה, תל־אביב תשנ"ג, עמ' 
35-32; צפורה כגן, “על מעמדו של ‘המהלך החדש' בסיפורת העברית החדשה", דברי הקונגרס 
ירושלים  היהדות,  למדעי  העולמי  האיגוד  ב,  כרך  ג,  חטיבה  היהדות,  העולמי העשירי למדעי 
החדש'",  ל'מהלך  מחוץ  החיים  תמונות  החדש';  “'המהלך  לחובר,  פישל   ;103-97 עמ'  תש"ן, 
תולדות הספרות העברית החדשה, ספר שלישי, חלק שני, דביר, תל־אביב תרצ"א, עמ' 41-1; 
והקיבוץ  בגולה, כתר  א:  הסיפורת העברית 1970-1880, כרך  גרשון שקד, “רצים מבשרים", 

המאוחד, ירושלים ותל־אביב תשל"ח, עמ' 269-217.
ראו ברנרד יעקובוביץ, עשות והפץ ספרים הרבה: לתולדותיה של הוצאת הספרים “צנטראל"–  .25

"מרכז" בוורשה )1933-1911(, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל־אביב, 1997.
"אל חובבי הספרות העברית!", קטלוג הוצאת "תושיה" בורשה, ורשה תר"ס, עמ' 1, וראו ע"נ   .26
פרענק, "בן־אביגדור לספרות העברית מה פעל?", בתוך בן־אביגדור לחג יובלו: במלאת עשרים 
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מא־ןמיגד לורןוהיהוהשחקאוהיחידומזילתוהב "ר תוהעמליתומן תאושצים.ומהשלןת ו
 מבקמירור וננ ו פער ,ומעיקלומ  לשהו מן דסה,וב "ריםוצ ספיםושה נין וספל תורבמ גליםו
 רירדיםוערופיועקל צ תוד בים.27ושצ תוהתשעיםושרוהבןהוהתשעועשלהוהי ושצ תובפצהו
 התחר תוחדש תומכרותח ביוהספל תוהעמלית,ו האובסתבצ תוגםוכתק פתובעמלומיאוהעידאו
הטל ם־ב דלציושרוש קוהספליםוהעמליורמיאועקל צ תוהעמ דהו בלחמיוהפע רהוהבןפייציםו
מנ להוז ון וןחלתוןתועמ דתאושרוה נן תוהספליםוהעמלי תוהנימ לי תו הפלטי תועדויביצ .ו
"מבפצהוהבןהוהעשלים",וכתמוישלןרומלטר,ו"כמלוהייתהותשתיתותקש לתיתוב נקהורקי םו
'קהירהובד בייצת'ושרוק לןים,ושהתקייבהוחלףוהגיד רוהבתבידושרוהשיב שומרש אוהל סיתו

 ערייתהוהבטן ליתושרוהעית צ תומיידיש".28
מקיץושמ ונייאומא־ןמיגד לומסיפ קוןתוהנרחתהוהכרכריתושרוה נןתו"ת שיה"ופ לסםו
מהוספלובקיףומשר שהוחרקיםובןתוחייםודמוה ל  יץומשםוהממון: פרק בכלכלה הצבורית, 
שה ןובמ ןושיטתיולןש אובס ג ומעמליתורת לתוהכרכרהוהב דלצית.והספלובןילוןתוהחמלהו
הןצ שיתוכן לגציזםוב לכמוהבתקייםובכ ח ושרושי  יובשקרועדיאומיאועמ דה,ושכלו סח ל ת,ו
 ןשלוהשבאוההכלחיוערוגרגרי וה ןוהבב א,וכר בלוהכסףוהצנמלו הב עמלובידורידומנ לתו
זהמ,ושטל תו בטמע ת.והבחמל,וכרכראו ס פלועמלי,והמיעומדמליוהבמ ןושר ובשןרה:ו"דיוןםו

וחמש שנה לעבודתו הספרותית והמו"לית, הוצאת ועד היובל, ורשה 1916, עמ' 21-12. הכותב, 
עד מהימן בן התקופה, שפרסם מספריו בהוצאות הספרים של בן־אביגדור, קובע כי "אלמלא 
בא בן־אביגדור וקבע את העיקר של תשלום שכר סופרים 'בכסף מלא', בוודאי שהאיסטניסים 
שבין הסופרים בעלי הכישרונות היו עוסקים בעבודת הספרות העברית אך כלאחר יד, בשעה 
שהם פנויים מעבודת פרנסתם, או לא היו מתחילים כלל בעבודה זו" )שם, עמ' 20(. עם זאת, 
יוצרים המסוגלים  נוצרה שכבה של  מדברי הנחת העצמית של בן־אביגדור אין להסיק שאכן 
להתפרנס כראוי מפרי עטם. חרף חשיבותה של ההכרה בשכר הסופרים כרכיב לגיטימי והכרחי 
יצירתם, כאז כן עתה.  יכלו להתפרנס מתמלוגי  יותר מקומץ סופרים  בחיי הספרות, ספק אם 
עדות נוקבת לכך יש ברשימתו של ברדיצ'בסקי "שכר סופרים", שבה הוא ְמַתֶנּה מתוך ניסיונו 
האישי הקשה את "תוגת הסופר העברי, אשר ישימו בסד רגלו, מעמדו, מלחמת החיים שלו, לא 
הקשה כי אם הבזויה, וחוסר הכבוד מצד נותני לחמו" )מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, בספר, קראקא 
1907, עמ' 13-11 ]וכן בתוך כתבים, כרך ח, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 2008, עמ' 221-220[(, 
וראו גם שמואל ליב ציטרון, "שכר־סופרים בספרות ובעתונות העברית )מונוגרפיה(", העולם, 
24.9.1920, עמ' 15-13; 1.10.1920, עמ' 11-10; 15.10.1920, עמ' 14-13. ציטרון מתאר את 
או  "מסורתיות"  הפצה  המאה התשע עשרה משיטות  השנייה של  במחצית  המעבר שהתחולל 
"טרום־מודרניות" למערכת מו"לית מסודרת, עומד על תפקידו החשוב של בן־אביגדור בתהליך 
זה ומסכם בסיפוק שיש בו אף מעט אידיאליזציה: "מחברים מוציאים את ספריהם על חשבונם 
הספרות  מן  לגמרי  נעלם  כן  נפרץ.  בלתי  חזיון  בזמננו  עתה  הוא  בהפצתם,  בעצמם  ועוסקים 
הטפוס של אותו המחבר הקבצן המחזיר עם ספריו על 'פתחי נדיבים'. שוק הספרים העברי נעשה 

צורך של חיים והעבודה הספרותית — לפרופסיה משמשת מקור מחיה" )שם, עמ' 14(.
על ראשיתה של המו"לות העברית לילדים בשנות התשעים ראו אוריאל אופק, "'תושיה לילדי   .27
ישראל': תקופת אודסה וורשה", ספרות הילדים העברית: ההתחלה, המכון הישראלי לפואטיקה 

וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל־אביב, תל־אביב תשל"ט, עמ' 280-226. 
ישראל ברטל, “מורשת ומרד: הספרות העברית באימפריה הרוסית", בתוך איליה לוריא )עורך(,   .28
מרכז  נפילת הקיסרות הרוסית 1917-1772,  פולין עד  ב: מחלוקות  כרך  רוסיה,  יהודי  תולדות 

זלמן שזר, ירושלים תשע"ב, עמ' 312.
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יערהומידיורהסמוןתורמ תוהק לןיםוןרושןר תוהכרכרהומכררו רהלן תוןתועלכאוהגד רומחייםו
 מהמצתוהחייםו ח קיוהשתרב תם".29וןףוערופיושהניגומספל וןתועיקליובשצתםוהכרכריתו
שרובלקסו בבשיכי והתצגדוה ל  יץורתפיסתוהיס דושרהםוכיולקוהג לביםוהח בלייםוע בדיםו
ממסיסוהקי םוהחמלתיו צטהוןחלוהג ת והל  יזי ציסטיתושרוןד ןלדומלצשטייא,והבקנהובק םו

צכמדורג לביםוןסתטייםו ב סלייםומעינ מםושרוחייוהחמלה.

ח"ד הורוויץ, הממון: פרק בכלכלה הצבורית, הוצאת תושיה, ביבליותקה עברית, קא–קג, ורשה   .29
תר"ס, עמ' 6.

שעלוהכלךוהתשיעיושרו"מימרי תיקהועמלית",וסדלתוהבצ ייםוביס ד ושרומא־ןמיגד ל,ו
 מ ו"ן תי תופ לח ת"ובןתוד דופלישבאו "מןיאובטלה"ובןתוישעיה ומלשדסקי,ו1899.
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מן החוץ אל הפנים

בתמללושחדילתםושרועקל צ תובחשמהוכרכרייםוןרובלחמוהספל תוהעמליתומן תהו
העתורןוהנטבנבהורביש לוהטכציוהחינ ציושרוהפקה,ושי  ק,ובכילהו ִתגבּ ר.ובד מלומתהריךו
עב ק,ולמ־בבדיםו למ־למדים.וההתעצייצ תומבצגצ ציםוהכרכרייםוהבענמיםוןתוהחמלהו ק מעיםו
ןתוג לר ושרוהיחידוִחרחרהובאוהח ץוןרוהפציםו צעשתהומן תאושציםורסיבאוהיכלו רבלכימ־
ת כאומיניל תוהספל תוענבא.וציתאור בלושהןקריםוהל חציו הצסימ תוההיסט לי ת,והחמלתי תו
 הכרכרי תושה ריד וןתוע רםוהב "ר תוהעמליוהב דלציוציכליםומן תהוהבידהומצ שןיםו

 ממעי תושהעסיק וס פליםולמיםומתק פהוז ו מלגיש י תושכי  צ וןתוכתימתם.
כדיורעב דוערוהחיד שושהסתבאומתח םוזהומספל תוהעמליתומשצ תוהתשעיםושרו
הבןהוהתשעועשלהוישורהעילוערובק ב ושרוהצ שןוהכרכריומספל תושקדבהורה,וכר בלו
הספל תוהבשכיריתוהבן חלת,וירידתושצ תוהשישים,והשמעיםו השב ציםושרוהבןה.וןףוערו
פיושתצ עתוההשכרהודגרהובלןשיתהומשיר מםוהכרכריושרוהיה דיםוכןזלחיםופל ד קטימייםו
ש  יוזכ י תומןלנ תוב שמםו)"ןרון נלוהבדיצהוָהֵמןוֵחיֶרָךו/ו מצכסיהוקחוחרקוָ ֶזמד",וכתמו
יה דהורימוג לד או]יר"ג[ומשיל והבציפסטיו"הקינהועבי"(,30והליומפ ערוביקד וס פליהוןתועיקלו
התעצייצ תםומצ שןיםוןקט ןרייםוןחלים.ועריר תוהסיפ לים,והל בציםו הפ ןב תושחימל ו
צלקב תוסמימוס גי תוכג אובןמקםושרובשכיריםוממציוקהירתםו מבצהיגיהוערותיק אוההרכהו
 התןבתהורנ לכיוהחיים,ועיב תיםומיאובשכיריםורמיאוצניגיוהחסיד תובזהו הבתצגדּ תובזה,ו
ה קעתוההשכרהוהבד בהון וההתמ רר תוחסלתוהבענ לים,וקליןהורןסתטיזניהו רסציטניהושרו
בלחמוהחייםוהיה די,וה קעתופגבי ושרוהחיצ ךוהיה דיומ"חדל"ו קליןהורב דלציזניהושר ,ומחיצהו
מיק לתיתושרובמצהוהבשפחהוהיה דיתוהבס לתיתו חר קתוהתפקידיםומת כה,וציסי צ תורפשלו
מיאוהִקדבהורבס לתוהד ל תו מיאוההשכרהוררן בי ת,ו ע דוכי נןומןרה.31ומבידהושההימטיםו
הכרכרייםושרוהקי םוהיה דיוצזכליםומכתימתםושרוס פליםומ רטיםוכשר םויעקמוןמלב מיץ,ו
פלץוסב רצסקיא,ולן מאוןשלומל דס,ובלדכיוד דומלצדשטטל,ובשהורימורירייצמר םון ויר"ג,ו
הםוןיצםוב נגיםוכתכריתורענבםוןרןוכעזלו כר  ןיורהבחשתוס גי תועי צי תוצכמד תוי תלו
מעיציוהס פלוהבשכיר.וכך,ושריטתםוהכרכריתושרונדיקיםוחסידייםומנןאובלעיתםובשבשתו
מספל תוז ולָןיהורשחית תםוהב סליתו בכשילורציג חם,ו רןוצ שןוהלן יורעי אומפציוענב ,32 
 בןמקיםוכרכרייםומת ךוהעיילה,וכג אועיב תיםומעצייציוכשל תו טֵלפהומיאוח כליובכסוהמשלו
רמיאולמציםובחביליםומפסיקתם,וב נגיםורןובנדוהצזקוהבבשיושהםוג לביםוןרןוכןיר סטלניהו
רבןמקוהבשכיריוצגדושרט אוההרכהו צ שןיוכריהומקהיר תוישלןר.33ובכןאוהן פיוהןריטיסטיו

גורדון:  יהודה ליב  כתבי  ]וכן בתוך  ג' באייר תרכ"ו  הכרמל,  גורדון, “הקיצה עמי",  יהודה ליב   .30
שירה, דביר, תל־אביב תש"י, עמ' יז[.

וראו דן מירון, "ספרות ההשכלה בעברית", בתוך ירמיהו יובל )עורך(, זמן יהודי חדש: תרבות   .31
יהודית בעידן חילוני, כרך ג, ספריית פוזן לתרבות יהודית, כתר, ירושלים 2007, עמ' 41-25.

יצחק  וחכמה" של  לייצוג כבר בסאטירה משכילית מוקדמת כ"חסידות  זה, שזכה  ותיק  נושא   .32
ארטר )1836(, בא למלוא מימושו בנובלה “אחרית שמחה תוגה" של יל"ג )1873(.

כך הדבר למשל ברומן הדת והחיים של ברודס )1877-1876( ובסיפור “כף רגל עגל" של יל"ג   .33
.)1882(
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שרוספל תוההשכרה,והבנטיילתוכהתכתמ תועי ציתוגמ ההומיאוכ תמיםו ק לןיםוןיצטרקט ןריםו
ן וכעיאוק צסירי םובתבשךושרול פןיםובמיציודמלוהסמ ליםושן לוהדעתושמידםוה ןוהבז לו
רתחר ןיהושרוהחמלהוהיה דית.34וגישהוז וןפייצהוגםוןתוצגיע תיהושרוספל תוז ומב טימיםו
ס ניןריסטיים:והיןועסקהומהםומעיקלובאוהנדוהןידיןיוהעקל ציו רןוצפצתהורמחיצהובבשיתו

שרובלקםוהחייםוהכרכריושרויה דיובזלחוןיל פה.
רכן לה,ובגבהוז וצבשכהומספל תוהעמליתושרושצ תוהתשעיםושרוהבןהוהתשעועשלה,ו
ןףוכיוהס גי תושעבד וערוהפלקושיצ וןתופציהא.וןבצםוהבתחומיאובס לתורב דלצי תו רחיר או
ה סיףורשבשוצ שןובלכזיומפל זהו משילה,ון רםוצערב ובהאודב י תיהםושרוהבשכיריםו
הצח שיםוהצןמקיםוערותיק אוההרכהו בטיפיםורב דלציזניהושרוהחמלהוהיה דית.ומבק באו
ה פיע ודב י תושרונעיליםוקל עיוצפשושןב צתםוהדתיתוןמדהורהםו הםולד פיםותח ש תו
ןשםועב ק תו בתרמטיםומיאוהעמ ת תוהצפשייםוהק שליםון תםוןרוע רםוןמ תיהםורמיאו
בלחמיוהדעתו הח פשושבח ץורתח םוהב שמוהיה די.וד גבן תומ רט תורכךוהמשיר ורקלןתו
סי ב ושרון ת ועש ל,ורבשרומסיפ לו"בעמלורצהל"ושרוב"יומלדינ'מסקי,ומצ מרהו"רןא"ושרו
ב"זופייןלמלגו מפ ןבהו"הבתביד"ושרוח"צומיןריק,ושצ נל וכבעטומעתו מע צהוןחתומשציםו
1898–1899.ומבק םוהחתילהוהבשכיריתורהשתרמ תומחמלהוהל סיתוגמלו הרךומסיפ לתו משילהו
העמליתוק רהושרוהרן בי תוהיה דיתוהבתחדשת,וןםומנ להושרושיליוכיס פיםובפ לשיםו
רני א,וכג אומשיליםו"ןרוהניפ ל"ו)1892(ון ו"הלה ליורירה"ו)1895(ושרומיןריק;וןםומחימ ליםו
ן ט פייםוכג או"בסעורןלץוישלןרומשצתות"ת"ו)1892(ושרון"רור יצסקי;וןםומהפנעתודב ת ו
הבד בייצתושרוהעמליוהחדשוהי לשוןתובק ב ושרוהיה דיוהישא,וכג אומשיליםו"ןציובןביא"ו
)1894(ון ו"רצ כחופסרוןפ ר "ו)1899(ושרושן רוטשלציח מסקי;ו ןםומהתרמט י תומס גי תו
החיצ ךוהעמליו החייןתוהרש אוהעמליתוכרש אובד מלת,וכג אומל באובאין מטרהו)1899(ושרו
ישעיה ומלשדסקי.ונ להוןחלתושרובמעורן ביובנןהומיט יומספל תוהצין ־ל בצטיתושנבחהו
ןףוהיןומן ת ועש לו עבדהומסיבאוההתלפק תוערוהה  יוהעבביוהיה דיוהישא,וכג אומסיפ ליו

"חסיד ת"ו "בפיוהעם"ושרוי"רופלץו מסיפ לי והצין ־חסידייםושרויה דהושטייצמלג.
ן רםומנדהושרוהבגבהוהןריטיסטית־ןיצטרקט ןרית,והבןפייצתוחרקיםוחש מיםושרו
הספל תוהעמליתועדוהי םוהזה,והפניעומלןשיתושצ תוהתשעיםובעיאוזלםותחתיושרוספל תו
הבתבקדתומבנ ק תוהי בי םוהפלקטי ת,והצב כ ת,ושרויה דיםומציובעבד תוחמלתייםוש צים,ו
הצת ציםומלןשו מלןש צהומבןמקיםוןכזלייםוערוהישלד תוכרכריתומ"ש קוהחיים".35ומבק םו
העיב תיםומיאובשכיריםורלמציםון ומיאונעיליםובלדציםורןמ תיהםוהסבכ תיים,ו מנדוהעיס קו
משןר תוהרן ביּ תו התלמ ת,וה פיעומספל תויינ גושרובןמקיםוערופת־רחם,ופש ט וכבשבע .ו
העיב תיםוהב נגיםומספל תוז ובתצהריםומקלמויה דיםועציים,ון ומיצםורמיאובעמידיםויה דיםו
קש חים,ון ומיצםורמיאוצניגיוהשרט אוהל סיו צגיׂש תיהם,ון ומיאוהמ לגציוהיה דיוןט םוהרמו
רמיאומצי והןידיןריסטים,והבצסיםורהחדילומ ועלכיוב סלו נדק.ושפעושרודב י תו טיפ סיםו

וראו דן מירון, “הרופא המדומה )במקום הקדמה(", הרופא המדומה: עיונים בסיפורת היהודית   .34
הקלאסית, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 1995, עמ' 20-9.

“משוק החיים" היא כותרתו של קובץ סיפורים מאת שמואל ליב ציטרון שנעשתה כינוי כללי   .35
למציאות החברתית־הכלכלית של חיי היהודים בשנות התשעים ולסיפורת הריאליסטית שבקעה 

מתוכה; וראו שמואל ליב ציטרון, משוק החיים, ורשה 1887.
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חדשיםוערהוערומיבתוהספל ת:ול כריםו תגלצים,וחצ  ציםו זמצים,ופ עריםו מעריוברןכה,וסלס ליו
מ לסהו בר  יםומלימית,ותעשייציםו ס חלים,וקמנציםו פ שעים,ובהגליםו צ דדים.ושןר תושרו
מער ת,ולכ ש,ויל שהו ה לשה,והתעשל תו התל שש ת,וקשייוהחייםומעילוהגד רה,ובןמקוערו
פלצסהו חיפ שוק לתוגגו—וכרוןרהו כי נןומהאובירן וןתוהסיפ לתומעש לוהזה,ויחדועםוציב תו
ב ס  ת־רבחנהושרובחשמהו עי אומשןר תושרונדקוחמלתיו ס ניןריזםורהרכהו רבעשהומלח מו
היה דיםו בח נהור .ומלקעוהדמליםוִהדהדוהשיחושהתצהרומצ שןיםוןרהומחמלהוהל סיתו פלץו

מע נבהוןרופציוהשטחומבהפכתו1905.
מדלךוכררוצ הגיםורייחסוןתוההתפתח תוהזןתורשציועל ניםומסיפ לתושרושצ תוהתשעים.ו
על ץוןחדוה ןוינילת ושרוש"יוןמלב מיץ,ובןזושחזלורכתימתופל זהועמליתומשרהיושצ תו
השב צים.ומסיפ לי והקנליםו—ו"מסתלולעם"ו)1887-1886(,ו"שםו יפתומעגרה"ו)1890(,ו"רןוצחתו
מיעקמ"ו)1892(,ו"מיביוהלעש"ו)1894(,ו"מישימהושרובערהו מישימהושרובטה"ו)1895-1894(, 
"הצשלפים"ו)1896(ו—ו ע דוי תלובכךומעימ דיוהל בציםושר וביידישורעמלית,ותיןלויה דיםו
הצרחניםו צבחניםובחבתוצסימ תוהזבא,והבדרדר תוןתופלצסתםו בטרטר תון תםובבק בם,ו
 בפתחיםושררושיט תו תחמ ר תורהישלד תוכרכריתומע רםוקש חו ע יא.וד גבןומ רטתוהיןו
הפתיחהולמת־הל שםושרוהל באובעמק הבכא,ושה נמהומלןשוהגירי אוהלןש אושרוהילח אוַהִּׁשֹלַח, 
שלןהון לומן קט מלו1896,ו עיקלהותין לומיק לתיושרוהדיצביקהוהכרכריתוההלסציתוהבציעהו
ןתויה דיוקמניןר:ו"מקמניןרוג פןוןיאוש םופלצסהורפציהםוןרןוז ,ושבחזליםוערוהפתחיםו
זהורזהו בתפלצסיםוזהובזהו בסיגיםוזהוגמ ר ושרוזה".ו"הןדםוהכרכרי",וכיצהוגלש אושקדוןתו
היה דיוהבצדרןיוהטיפ סי,ו"דב תוןצ כיתוהצרחבתוברחבהוצ ןשתו ןכזליתורבעאופלצסתהו]...[ו
ענבן תאוהבפרנתיתושרוהתכ צ תוהכרכרי תוהיןובק לועיקליושרוהתפיסהוהגל טסקיתושרו
'הןדםוהכרכרי'".36וןחדוהב שפעיםוהב מהקיםובאוהבבדוהזהומינילתוןמלב מיץוהיהוחייםוצחבאו
מיןריקומכתימת ומפל זה.ומכ לוסיפ לי והצדפסים,ו"ןליהומערוג ף"ו)1899(,ובתקייםו—ורפח תו
מבבדוהצגרהושר ו—ומביש לוהחמלתי־כרכרי.והפליׂשהוהלחמהושרוהפצ לבהוהןצ שיתומסיפ ל,ו
ערוִבג  אוהקמ נ תו הבעבד ת,והה  יו הפלצס ת,והבתחיםוהחמלתייםו הדיצביקהוהכרכרית,ו
ע דדהובמקליםוןחדיםורלן תוןתוזילתוההתלחש ת,ופלמלוהענים,ומלןשו מלןש צהוכזילתו
בןמקומיאו"ע רים"ור"י לדים",וכר בלומיאועשיליםוחדשיםובס גםושרוןליהו מצי ורמיאובע זיו

היחסצ תוהישצה,והבצסהורש  ןורשבלוןתובעבדהוהבס לתי.37
העל ץוהשציושרוהתפתח תוז וה ןוסיפ לתו"הבהרךוהחדש",וכפיושהיןומןהורידיומיט יו
מביזםוביס ד ושרומא־ןמיגד ל,ו"ספליוןג לה".וכמלומסיפ לוהלןש אומסדלהוז ,ו"רןהוב כלתו
הדגים"ו)1891(,ושצכתמומידיומא־ןמיגד לוענב ,וצמצתהוזילתוהתלחש תוהע בדתוכ רהומסיבצםו
שרובתחיםו תהריכיםוכרכריים.ועיקלוהסיפ לובתלחשומבשךושע תוןחד תומש קושרו ירצהו
)הב ס  יתומן פאוקר ש,ובטעביונצז לה,וכעילוןיז שהיומל בציה(,38ו ה ןופ לׂשותב צהובפ לטתו

גרשון שקד, "האדם הכלכלי", בין שחוק לדמע: עיונים ביצירתו של מנדלי מוכר ספרים, הוצאת   .36
אגודת הסופרים ליד מסדה, גבעתיים ורמת־גן 1965, עמ' 17-16.

ראו דב וינריב, "הרקע והתוכן הכלכליים־סוציאליים ביצירתו של ביאליק", כנסת, ד, תרצ"ט,   .37
עמ' 107-95.

היהודים'  מ'רחוב  וסיפורים  ציורים  תמונות  היהודים:  “מרחוב  שכותרתו  בספר  נכלל  הסיפור   .38
בעיר N בארץ רומיניא", ומשפט הפתיחה שלו ממקם אותו ב"רחוב האשכנזים, בעיר N, בארץ 
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שרוה  יוהש ק,ומעיקלומןבנע תובסילתודימ לאוהגסו הש טףושרוהתגלצי תוהיה די ת,והבתחל תו
ז ומז וערופית יוק ציםורלכ שובבלכ רתאוהדרהו מדוממדוהאוצת צ תורהתצכר י תומרתיופ סק תו
שרוש טליםו פקידיםוב שחתיםוהת מעיםוןתוחרקםומכספיוהפדי א.והסיפ לוכ ר ובניילותב צהו
שרוג' צגרוכרכריושמציוןדםוצןמקיםומ ועדוכר תוכ חםוערוהשגתוהפל ט תוהצח נ תורבחייתם,ו
 ב זכליםומ וש מו ש מוסכ ביוכסףוזעיליםוהע מליםובידוריד.וגימ לתוהסיפ ל,ורןה,והיןוק למאו
שרוצסימ תוכרכרי תוןכזלי ת.וכמתועשיליםויחסציתוהיןוגדרהומה  יהושרושפעו פיצ ק,וןךו
כןשלוצכשרוןמיהומבסחל ו ילדובצכסי וכרתהוהלעהוגםוןריה.ושציםוןחד תוהתפלצסהובטיפ רו
מבשקוהחרמושרומערוןח זהוצ נלי,ון רםוכןשלועמלהוהןח זהורידיוי לשי והןצטישביםומ טרו
הסכםוהחכילהושרהו היןוילדהובדחיוןרודחי.וס פהושצעשתהומגירוןלמעיםורב כלתודגיםו

קשתוי םומלח מוהיה דים,ובפלצסתויחידהושרוירדיהו שרומערהוהח רה.
הסיפ לוצט עומבלחמוהקי םוהצב ךושרופש טיוהעםו ה ןובש פעומתין ליםושתכריתםו
רהבחישוןתוהה  יהוהפיזיתושרוקי בם.ומת ךוכךוה ןוצ קטושררותחמ ר תוכדיורח ררוןתו
המרתיוןפשלי:ורהבניןוישובןיאושפתוש קועמליתולנ פהודימ לוהב ציו קרר תושרותגלצים,ו
הלמהורפציוששפהובבשיתוכז וצלןתהומן פק.והבןבץוהרש ציוהיהוחרקובחתילת ושרומא־
ןמיגד לורהעבידוהינגוליןריסטיוברןו בשכצעושרוה  ייתוחייםוהבתצהרתוכ רהומסיבאו
הבןמקורהישלד תוכרכרית.ותכ צ תוןר וןכאוע לל וןתוחבתםושרובמקליםושבלציםושרןו
הסכיצ ועםוילידתהושרוהספל תוהעמליתוןרוהש ק,ופש ט וכבשבע ,ו שפט ון תהורח בלהו
מהש  ןהורב פתיםוהצשגמיםושרוספל תוההשכרהומשיןיה.ו"רןו'ןהמתוני א',ורןו'עיטונמ ע',ו
רןו'הת עהומדלכיוהחיים'וה ןוד לשובןתצ ",והתקנףוהס פלוןמלהםוזיצגל,ו"כיוןםוש טליםו
צ קביםו צ טלים,ולגזצים,וחטפציםו לעמתצים,ו צשיםוב כל תודגיםו בשתגע תופתן ם;וה ןו
ש ןרובבצ וכיוצליחוליחומןזציצ ו צשבעושב עהומח טביצ ,ו לקומסיפ ליםוכןר וצ כרורמל ןו

רצ ופ מריק םוגד רורספל תצ ".39
מא־ןמיגד לורןוצלתעובמיק לתוז ו ד ב תיהו ה סיףורפלסםומהתבדהוןתוספל צי .ו
מהדלגהוהתגמשהוסמימ וקמ נתוס פלים,ו מהםוינחקוג ידן,וי"רוןמא־ספיל,וצתאוצטעוסב ןרי,ו
זרבאופלידקיא,ועזליןרוצתאופלצק,וישלןרוחייםוטמי מ,ולן מאומלייציא,ועזלןוג רדיא,וד דוישעיה ו
זירמלמ ש,וןפליםודמוריפשיץו בשהוןרעזלוןייזצשטדט,ו ןרהוצעצ ומל מםורעקל צ תוהבציפסטו
שר .ויחדוינל וק לפ סוספל תיוהע בדומעיקל ומסיבאוהנרירהוןרוש קוהחייםו חשיפתוהה  יהו
הכרכריתושיה דיםופש טיועםוס ממיםומהו בצסיםורקייםוןתוענבםומקשייםובל מים.וערוכךו
עבדומדייקצ תוי סףוןמא,ושנייאוכיו"הב טימוהס ניןריות פסובק םוצכמדו בלכזיומני ליםו
 משלט טיםוןרה.וה  ייתםושרוההב ציםוהיה דיםולמתובנ קהוהייתה.והע ציו הדחק תושרט ו
ממתיםולמים,ו החיפ שוהבעצהו רעיתיםוחסל־התכריתוןחלופלצסהוהעסיקו מזמזוןתוביטמו

רומניא". אולם גוף הסיפור מכיל סימני היכר וילנאיים ברורים כגון “בית המדרש של הגאון". 
הצנזור  מן  באה  כביכול,  ברומניה,  הסיפור  את  למקם  ההצעה  כי  ביומנו  סיפר  בן־אביגדור 
‘מרחוב היהודים'  הממשלתי עצמו, הלוא הוא הסופר אברהם שלום פרידברג: “בדבר הסיפור 
אמר, כי ישתדל להעבירו תחת שבט הצנזורה בשלום, אם אשתמש בשמות רומיניה ובוקרשט 
הצפירה, 26.7.1917, עמ'  תחת רוסיה ועיר וילנה" )בן־אביגדור, “מספר זכרונותי: ליקוטים", 

10; תרשומת מיום א' בסיוון תרנ"א(.
אברהם זינגר, “על דעת הבריות", הצפירה, 9.11.1891, עמ' 955.  .39



36   ערוה רדתהושרוהספל תוהעמליתוכבעלכתוכרכריתו

כ ח תוהןצ ש.וכרוןרהומןיםורידיומיט יוב דגשובן דומחרקוציכלושרוסיפ ליוהתק פה".40 
הספל ציםוהתחממ וערוהק לןיםומשרות כצםוהעבביו עריר תיהםוהדלבטי תוב שכ תוהרמ.ו

הםוזכ ורתפ נהולחמהו ןףוקימר ומפיוק לןיהםוןתוכיצ יוהחימה:ו"דיומא־ןמיגד ל'רןך".41

חיילים אלמונים

הת פעהוכשרענבהוחלגהובגמ ר תובפער ושרומא־ןמיגד לו הןידין ר גיהוהבצ סחתו
שר ו ןףובגמ ר תופלס ביהאושרוה נן תוהספליםושִייסד.ובמטולחמוי תלוערוהשדהוכ ר ובגרהו
עשל תובחמליםושפער ומשצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעועשלהו מעיקלומשצ תוהתשעיםו
מל חוהליןריזםוהחמלתי־כרכרי,ובהםושפלסב וספליםו ספל ציםו בהםושיניל תיהםובש קע תו
מעית ציםו מכתמיוהעתושרוהתק פה.ול מםורןוזכ וןפיר ורןזכ לושבםומספל תוהמיק לתו
 הבחקל,ו ישובהםושבק בםוצפקדוגםובאוהרקסיק ציםוהספל תיים.וזה ונמןו"פל רטֵליוהל ח",ו
כפיושכיצהון תםומרגר גוד דופלישבאומשעת ,42ושפער וכב ומהסתלומִנדםושרולןשיוהבדמליםו
מספל תוהתק פהו עדובהלהונרר ומתה םוהצשייה.והצהושישהובהם,והביינגיםולמיםוןחלים.

שב ןרוצח םוכהצ מסקיו)1926-1856(והשתקעומ  לשהומשצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעו
עשלהו התפלצסובציה רומיתוספלופלטיושהיהוממער ת .43ומ־1886ופלסםוספלולןש א,ומבית 
ומחוץ,ון רםוהתצ פהוהגד רהושרוכתימת וחרהורןחלוהשקתו"ספליוןג לה"ושרומא־ןמיגד ל.ו
מהשלןת והביידיתושרוביזםוזהוִייסדוכהצ מסקיובעיאובפערובקמיר,ו"ספליושעש עים"ושב ,ו
 ִייחדון ת ורפלס םוסדלהושרוכחבישהועשלוספליםו ספל ציםובפליועט והבג רריםופלשי תו
בה  יוהחייםושרויה דיופ ריאו ל סיה,ו מהםוהמלשין: מעשה נוראו)1892(, שגעונותו)1892(, 
מטריפולין, או שבי פשע ביעקבו)1892(, אלה עשיריך ישראלו)1893(, משפחה עבריהו)1893(, 
ודוי: או לצדקה והנה צעקהו)1893(, יום טובו)1893(, שדים, או פחד לא היה פחדו)1893(.ו
ברמדוזןתופלסםוכהצ מסקיוספליוריב דוררש אוהעמליתו רסגצ צהומבסגלתופעיר ת והפדג גית.

אבן, “מבוא", לעיל הערה 24, עמ' 19-18.  .40
פובליציסטיקה;  ד:  כתבים, כרך  יוסף חיים ברנר, "משדה הספרות )כתבי א.ז. רבינוביץ, ב(",   .41
ביקורת, הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים, תל־אביב תשמ"ה, עמ' 1306. על התפוצה הרחבה 
של ספרונים אלה העיד למשל א"ל לוינסקי באחת מכתבותיו המבוססות על מסעו בספינה על 
פני הדנייפר. לפי דבריו, בעוד זקני הנוסעים מעיינים בספרי מוסר, גמרא וחסידות, הצעירים 
שבהם שקועים בספרות העברית היפה בת הזמן, "ובעת האחרונה 'ספרי אגורה', המסוגלים מאד 
לדרך". ממדיהם הקטנים של הספרים, ציין לוינסקי, מאפשרים לטלטלם בקלות ולתחוב אותם 
דיה לחבבה על העם,  "ולו הביאה ספרות האגורה רק התועלת ההיא,  כיס הבגד,  בנוחות אל 
וכנראה חביבה היא על העם עד מאד, כי אם נפגוש את הספרים האלה גם באניות הקיטור, במורד 
הדנייפר בפלך ַטְבִרַיא, אות הוא כי חזיונם נפרץ מאד מאד" )א"ל לוינסקי, "מעל מכסה האניה", 

המליץ, 22.5.1894, עמ' 3(.
דוד פרישמן )חתום: אפרתי(, “ארוכות וקצרות )מן הרשימות שבספר זכרונותי(", הדור, ב:18,   .42

1904, עמ' 30-27. 
מרחביה  פועלים,  ספרית  ב,  כרך  בדורות האחרונים,  לכסיקון הספרות העברית  קרסל,  ג'  ראו   .43

תשכ"ז, עמ' 139-138.
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משרהיושצתו1896ופלסםוכהצ מסקיומעית אוהצפירה,ומהבשכיםולמים,וסיפ לומשםו"מיתו
בק הוהס חלים",44ו מחר ףועש לוהדפיסון ת ומגלסהוב לחמתו בת קצתוכספלומשםוהממון 
והעבודה.45ו"מיתובק הוהס חלים"וה ןומ לסתוהבצי תוה  לשןיתושמהו סמימהובתלחשוסיפ לו
הבעשה.וגימ לוהסיפ ל,ויחיןרויחזקןרוד יד מיץ,וה ןויה דיועשיל,ות שמועיילהוקטצהושנמלו
ה אולמובעסקיוהר  ןהומלימית.וכןשלובןסומהנק תיהםוהתכ פ תושרובמקשיוצדמ תו תביכ תו
רביציהםוהחריטורהעתיקוןתובג לי ור  לשה,ושםוה ןובק  הורזכ תומןצ ציבי תובמ לכת.ומחיפ שו
ןחלוןפיקיוהשקעהוה ןוצ פרומלשתםושרושציוצ כריםויה דים,וסלס ליומ לסהוהבפתיםון ת ו
רהשקיעוע דו ע דובכספ ומבצי תושרובפעריותעשייהורביציהםו ג מיםועבר תוצכמד ת.והםו
בצ  טיםון ת ומע לבהורל  חיםובהיליםו קריםוהבגמיליםוןתותןמ צ ו בשמשיםוןתוזהיל ת ועדו
שה ןובתבכלורסחלוהבצי תומתן  הובט לפתושרובהבל,ו כנפ י,ובפסידורמס ףוכבעטוןתוכרו
ה צ וכןשלוהמ לסהוצ פרת.וכרון תהוהעתובצסיםוןשת ו ירדי ורהט תון ת ובצתימוההתלסק ת.ו
הםובמקליםומחליפ תוןתובסר רוחיי והע בדומסיבאוהתן  הורנמילתובב אומדלכיםובפ קפק ת,ו
 ןפיר ובטיריםוערי וחלםוממית ,וןךורש  ן.ולקוכןשלוה ןוי נןוצקיובכרוצכסי ,ו ןףוצ פרו
רבשכמובחבתוהדיכן א,וצפתחור ופתחורתיק אוחיי .וה ןובשקיעוןתושןליתוכספ ומבתפלהו
שפתח ומת ו חתצ ,ו מפעםוהלןש צהומחיי וה ןופ צהורעמ דהוינלציתוהבמיןהור ומס פ ושרו
דמלוגםושגש גוכרכרי.וכחרקובתהריךוההמלןהוה ןוְבַר  הומצחתול חוןתופעיר תםושרומת ו
 חתצ ורהפנתוהלעי אוהני צי,ורטיפ חוההשכרהוהעמליתו ןףורקיד םוהדימ לוהעמלי.ומסי ב ו
שרוהסיפ לוה ןוצפגשוכעמ לושציםועםון תםושציוסלס ליםוצ כרים,ושילד ומיצתייםובדחיוןרו

דחי,ו בניגורפציהםומסיפ קו מריוטיצהוןתון לחוחיי והחדש,והמליןו הבת קא.ו
הסיפ לובתצהרוכ ר ומסֵפלהוהכרכריתו בגבת ורהבחישוןתויתל צהוהב סליו הבעשיו
שרוהעמ דהוהינלצית,והבפלצסתוןתומעריה,וערופציועסקיוכספיםובס כצים.וביטמ ושרוהסיפ לו
בנ יומתין לוהסןטיליוהדיצביושרובה בתוהמ לסהו טיפ סיהו מעינ מ ושרובצגצ אוהה צןהו
הצט  הומע לבהוסמרצית.ובת  הוהערירהובזכילוןתוהל באוסזאר בירוטוורמרזןקו—וסיפ ל ו
שרוס חלותםו ט מורמוהבתפתהורבזיב תי ושרוצ כרו בפסידוןתוכרולכ ש ומעסקיובקלקעיאו
בפ קפקים,ו ןףוה ןול ןהוןתוהן לו ח זלורדלךוהישלומסי עםוהן המושרומת ו חתצ והעברציםו
 הינלצים.46ועםוזןת,וןפשלושכהצ מסקיוה שפעובבק לוקל מוי תלו—וסיפ ליועריר תי ושרו
בצחםובצדר,וגימ ל והןרב תיושרושר םועריכם,ושהחר ורהתפלסםומעית צ תוהספל תיתומיידישו
מ־1892ו מבלכזםוציסי צ תי והכ שריםושרובצחםובצדרורנמ לובב אוִבַסַחלובצי תוממ לס תו

שרון דסהו יה פיץ.47

הסיפור נדפס בעיתון הצפירה בארבעה עשר המשכים, מגיליון 246 של אותה שנה )22.11.1896(   .44
עד גיליון 272 )22.12.1896(.

שמואל נחום כהנובסקי, הממון והעבודה, ורשה 1907, 130 עמודים.  .45
אונורה דה בלזאק, סזאר בירוטו )1837(, מצרפתית: יהושע קנז, הספריה לעם, עם עובד, תל־  .46

אביב 2010.
כאשר הופיע ב־1892 המחזור הראשון של מכתבי מנחם מנדל לשיינה שיינדל אשתו ליוותה   .47
אותו כותרת משנה: "רומן מן הבורסה הקטנה של אודסה", וראו דן מירון, שלום עליכם: מסות 

משולבות, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד מסדה, רמת־גן 1970, עמ' 79.
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ינילהוצ ספתומתון ת ועש לוהבב קבתומבלחמוהכרכרי־הבסחליושרו לשהוהיןוהל באו
מאושר שתוהחרקיםושמעון עציוניו)1899(ובןתויחיןרוי סףורמ צטיאו)1936-1861(,ושןיבץוןתו
הכיצ יוהספל תיו"ח ַשיוהןלכי".48ורמ צטיאוהיהובהצדסולכמ תו ןישוכספיםושהחרורהשתתףו
מעית צ תוהעמליתומ־1891.ותחירהוה ןוצ דעומסיפ ל והןל ךו"יביוהבעשה",ושצדפסומהבשכיםו
מילח אוַהִּׁשֹלַחומ־1897.והסיפ לובע גאומחייוהבסחלו הבעשהושרוהמ לגצ תוהיה דית־ל סיתו
מיביולןשיתהושרותצ עתו"חימתוני א".ושמעון עציוני,והל באוהלןש אושפלסם,וה ןוסיפ לו
עריית ושרונעילושןפתא,וןידיןריסט־בהפכאורשעמל,ומבער תי ושרוע רםוהבסחל,ובת ךו
בטלהוב נהלתורמססוןתוענב וכמערוה או לכ ש.ותחירהוה ןוצקרטוכע זלו כל ןהוחשמ אוממיתו
בסחלוגד ר,ו ןט־ןטוה ןוט  הותכציתורהשתרטוערומיתוהעסקו רסרקוןתומערי .ועםוהזבאו
ה ןוצעשהורקפיטריסטובל שעו בציפ רטימיו במיטומתיבה אוערומציובשפחת ,ו מהםוןשת ,ו
הבןביציםומכ חםושרוהעברו הי שלורהער תוןתוהןדםורבדלגהול חציתוצערה.ומת ךוכךוה ןו
בתןהמומנעילהויפהפייהו ב דלציתומתועשיליםו ז צחורבעצהוןתוןשת והצןבצהושתבכהומ ו
משצ תוע צי .וןתוהגטוה ןובשיגומתחמ ר תוש צ ת,ו רןוז ומרמדושהֶחמלהוהמ לגציתושרו לשהו
ןיצהוב קיעהון ת וערוביד תי ו בעשי ,והיןוןףונ פהומהעלכהומןדםושהעזו הנריחורקדםוןתו
ענב וכרכריתו חמלתיתות ךוהתצעל תובשיק ריוב סל.וסי ב ושרוהל באובניגוןתו"הָלעים",ו
עני ציו ןשת והחדשה,וח גגיםוןתוצינח צםו בתעצגיםוערוחייושפע,ו כצגדםוןתו"הט מים",ו
ןשת ־רשעמלו בק למיה,והב נןיםוסיפ קומטהלתוצפשם,ומדמק תםומבס לתוהיה דית,ומןהמתםו
ההדדיתו מהכלתויתל צםוהב סלי.והינילהוכ רהוטמ רהומתין לי תוחמלתי תוהצ גע תורבעבדו
הפ ערים,ורכרכרהו רקפיטריזםותעשייתי,ו ציכלתומהוןהדהורלעי צ תוהס ניןריזםומצ סחוהמ צד.ו
הרן בי תוהיה דיתומגלסתהוהני ציתוצזכלתולקומחטףו צדחיתומהסתייג ת,וןףוערופיושהספלו
צכתמומעינ בםושרויביוההתרהמ תובה פעת ושרוהלנרו באוהק צגלסיםוהני צייםוהלןש צים.49
ישלןרו ייסמלםו)1916-1839(ופערוןףוה ןומ  לשה,ושןריהוהגיעוממגל ת ובעילו
ה רדת וגל דצה,ו עסקומהומבסחל.50ובןזושרהיושצ תוהשב ציםושרוהבןהוהתשעועשלהופלסםו
 ייסמלםושר שהוספליםוהבע גציםומה  יוהחייםושרויה דיול סיה:ובין הזמניםו)1888(, ח"י 
אגורותו)1888(, הגורל והירושהו)1892(.ושציוהלןש ציםוצדפס ותחירהומהבשכיםולמיםומעית או

יחיאל יוסף לבונטין, שמעון עציוני: רומן מראשית תקופת שנות השמונים, א-ג, הוצאת תושיה,   .48
ורשה 1899, 221 עמודים. על המחבר ראו אצל דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, 
כרך א, ספריית ראשונים, תל־אביב תש"ז, עמ' 252; קרסל, לכסיקון הספרות העברית בדורות 

האחרונים, לעיל הערה 43, עמ' 160.
ואף נאסר  לבונטין חי ברוסיה עד לאחר המהפכה הבולשביקית. באותה תקופה פנה לציונות   .49
האשראי  בתחום  עסק  ב־1922,  לארץ־ישראל  עלה  הוא  הציונית.  פעילותו  בשל  קצר  לזמן 
מבין הערפל  ופרסם ספרי לימוד בתחום החקלאות. הרומנים הנוספים שלו הם  הקואופרטיבי 

)1914( והשבועה )1931(.
 David Patterson, “Israel Weisbrem”, A Phoenix in Fetters: Studies in אצל  עליו  ראו   .50
 Nineteenth and Early Twentieth Century Hebrew Fiction, Rowman & Littlefield, Savage
בכרך  ונדפסו  לאנגלית  כתביו  תורגמו  וייסברם  של  נכדו  ביוזמת   .MD, 1988, pp. 102-117
 Israel Weissbrem and his Work: Novels אחד עם מבוא אינפורמטיבי על תולדות חייו, וראו
 and Poems, trans. and introducion by Alan David Crown, Tcherikover Publishers,

Tel-Aviv 1983
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הצפירה,ו ןיר והשרישיולןהון לוברכתחירהוכספל.51 הגורל והירושהוב לכמובשתיועריר תו
בקמיר תוהקש ל תוז ומז ומרקחוןחד.ומערירהוהןחתובס פלוערופקידוצ נליונעילוהבן המו
ממתוהפקידוהפ רציוהב עסקומצחר תי ושרוגלןףוןחד,ון רםוה ןוי דעוכיומשרוע צי וןיאור ו
סיכ יורשכצעוןתוןמיהותןמוהבב אורהסכיםורציש ןיהם.ומענת ושרושדכאויה דיוה ןובעבידו
פציםוכיוילשוה אולמו ןח זהובד דת ,ו כךוה ןוז כהוממחילתורמ .ומערירהוהשצייהובס פלוערו
ב להויה דיוהבן המוממת ושרוח כלוהפל תומצחר תי ושרון ת וגלןף.והב להוצתקרומבכש רו
ד בה,ו מענת ושרושדכאוןחלוה ןובזייףוכלטיסוהבעידוכיוזכהומהגלרתוהפיסו בניגון ת ורפציו
ןמיוהכרה,ו הרהובבהלורתתוןתוהסכבת ורציש ןיא.ומשציוהבקלים,וכןשלוהןבתובתגרה,ו
כמלובן חלובכדיורהשימוןתוהגרגרורןח ל.והסיפ לוכ ר ובתקייםומבלחמוכרכרי־עסקיועתילו
בזיב תו צכרים,ו ל מוגימ לי ו—והיה דיםו הרן־יה דיםו—והםודב י תושרירי ת,וןח ז תותן  תו
בג צ ת.וברמדוהדב י תוהלןשי תובהרכיםומ והב אוס חלים,ובר  יםומלימיתו בת  כים,ובהםו
ש טיםו בהםועמלייצים.ובשקודב י תוזהוע ללופ רב סועזובערודפיוהצפירה:וי"רופלץופלסםו
מיק לתושריריתומי תלו טעאוכיושתיוהעריר תוהבקמיר תוצרקח ובע רםוהן פלטהוהנלפתיתו
 דמלוןיאומיצאורמיאוחייוהיה דיםומבזלחוןיל פה,ו ערוכךוהשימור והבחמלוכיורלגרועסקיוהבסחלו
שר וִהלמהורשה תומעליוהשדהו מכפליםו רהתל עעועםוי שמיהם,ו כרוהטיפ סיםושתיןלומספל ו

צןבציםוגםוצןבציםורבנין תו ןףובמ ססיםוערודב י תוןביתי ת.52
עצייציויל שהו תחמ ר תוכספי תובפלצסיםוגםוןתוסיפ להושרושייצהושלהוט טרבןא,ו
הירושהו)1897(:53ובעשהומנעילהושילשהורכן להוןתוכרוה צ ושרוןמיהוהבןבץוערופיונ  ןת .ו
המאוהמי ר גי,ושה דלובאוהיל שה,ובקמרוןתוהדיאומל חוט מה,וןךורןחלוזבא,וכשייס ליוהןשםו
ג מליםועריה,וב דהוהנעילהושזייפהוןתוהנ  ןהומתק  תוש  ןושןחיהוהח לג,והי לשוהןביתי,ו
יתפתהורשןתהורןישהומזכ תוהה אוהלמושצפרומחרקה.והיןובחזילהוןתוהלכ שורמערי ,ו
 מעקמ תוחשיפתובעשהוהתלביתושרהוהיןובןמדתוגםוןתוןל סה,והצ טשון תהובחבתוהבין סו
בהתצהג תה.וכדיורכפלוערוע  צהוהיןובקדישהוןתושןליתוחייהורטיפ רומעצייםו מח ריםו

 רדןגהורית ביםועז מים.
סיפ לוןחלוהס ממוערונילושרועצייציוכרכרהו כספיםוה ןוסיפ ל ושרובשהו ייצמלגו
"שיר בתולשע"ו)1891(,54ושגימ ל וה ןוגל צם,ומאועצייםובאוהעילוןשד תו)ן דסה(ושהחרוןתו
דלכ וכל כרו בת ךותן  ת והעזהורנמ לוה אוןיאוה ןומ חרורןומגֵצמה,ורןומצינ רובנ ק תיהםו

ישראל וייסברם, הגורל והירושה: ספור מחיי היהודים והנוצרים בכפרים ובערים הקטנות ברוסיא   .51
המערבית, הובא לבית הדפוס ע"י בית מסחר הספרים י.ש. סובאלסקי, ורשה תרנ"ב, 118 עמודים.
י"ל פרץ, "שיחה בעולם הספרות", הצפירה, 22.6.1892; ישראל וייסברם, "להשיב חורפי דבר",   .52

הצפירה, 14.7.1892; י"ל פרץ, "רחמי אכזרים", הצפירה, 22.7.1892.
שיינה שרה לבית טוטלמאן, הירושה: ספור מעשה שהיה, דפוס האלטער ואייזענשטאדט, ורשה   .53
תרנ"ז, 29 עמודים. זהו הפרסום היחיד של הְמחברת ואין בידינו פרטים נוספים על אודותיה. 
מדובר כנראה בנערה מתבגרת, שכן בהקדמה הנרגשת שהציבה בראש הספר היא מודה להוריה 
סופר.  בשבט  למשוך  שלימדוה  משכילים  מורים  לה  והעניקו  מאודם  בכל  וטיפחוה  שגידלוה 

לפיכך היא מקדישה להם יצירה זו, ביכורי פרי עטה.
משה ויינברג, "שילומת רשע", ציורים מחיי עמנו בהעבר ובההווה, דפוס האלמנה והאחים ראם,   .54
משה",  "וויינבערג,  פוקס,  לייב  חיים  ראו   ,1853 יליד  המחבר,  על   .25-5 עמ'   ,1891 וילנה 

לעקסיקָאן פון דער נַייער יידישער ליטערָאטור, כרך ג, ניו יורק 1960, עמ' 352. 
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שרוןחליםו רןומצשיכתוצשך.וןחליושהיהורחרפאוכספיםוה ןובבשיךומיתלושןתומבעשיוהגזרו
 הבלבהו שב וצ דעורחלפהומכרוהעיל.וןחדובק למצ תי וה ןוגמליןר,וןישוישלו צכמדושצזקקו
רהר  ןה,ו גל צםוב ריכה וש ררו ג זרוןתוכרוה צ ו ןףובסמךון ת ומפריריםועדוכדיוסכצתו
בןסל.והחרפאוב כאורבח רוערוהח מומתצןיושגמליןרוישיןור וןתומת והיפהול זה,ו הרהוצעתלו
ר ומריתומלילה.ומיצתייםובתפתהוגל צםורהתחתאוד  קןועםוהבמשרתוהזקצהוממיתוגמליןר,וןחליו
ששבעוכיושטלוההגלרהושקצתהובכזמיןרוהשדכאוזכהומפלסוהגד ר,ושר שיםוןרףול מר,ון רםו
ה ןוןיצ וי דעוכיון תהובמשרתובכלהוןתושטלוההגלרהורל זהומסכ םוב עטורפציושצ דעורהו
ערוזכייתה.וגל צםוי נןוקילחובכןאו בכןאו בתובנעל,ו ל זהוצישןתורןה מהוןרמלט.והסיפ לו
כ ר וה ןובןלגושרובזיב תוכספי תוצפתר תומעילוהגד רה,ו ןפשלושןיצ וןרןותלג ם־עימ דו

שרוסיפ לוברש אוןחלתושה תןםורבנין תוחייהםושרויה דיםומעילוהבסחלון דסה.ו
ב טימיםוד ביםובפלצסיםוןתוספל ושרוןהלאובילסקיוחללי המקריםו)1894(.ובילסקיו
היהופעירומתח םוהספל תוהעמליתומעיקלומשצ תוהתשעיםושרוהבןהוהתשעועשלהו פלסםודמליו
שילהו סיפ לת,ומת כםוק מץוהסיפ ליםוחליפות החייםו)1894(ו ספלוהשיליםוהזמירו)1901(.ו
חרקובתק פהוז וישמומ  יצה.ומספלוחללי המקריםושציוסיפ ליםועיקליים:ו"י צהוהסלס ל"ו
 "בלדכיוהט חא".55ומהקדבת והןל כהובתצנרוהבחמלומפציוהק לןיםו הבמקליםוערושמחלו
רתןלושתיודב י תוחסל תוייח דורכן לה,ושןיצאוקש ל תורןומסיפ ליוןהמיםו רןומחזי צ תו
צשגמים,ון רםוה ןובמטיחוכיובד מלומדב י תוצןבצ תורבנין ת,ות נליםוטיפ סייםושרודיצביקהו
חמלתית־כרכריתוקש חה,ושכב תאופגשורל מורלגרועיס קי והבסחלייםומעילוגד רהומפ ריאו
שמהוקהירהויה דיתוציכלת.ו"י צהוהסלס ל"וה ןודי קאושרוןישועסקיםויה דיועיל ציושןיצ ו
מ חרומש םובעשהוצ כר תוכדיורהגדירוןתוה צ .ועיקלוהכצסת ומןובהר  ן תומלימית,ושן תהו
ה ןובערהומבלבה,ו בתי  ךומעסקן תומיאועשיליוהעילורמיאוןצשיועסקים.ומצע לי והיהומח לו
ישימהושצחשףורהשכרהו החזיקומןידיןריםוצןנרים,ון רםועתהוה ןוןיצ ובהססורצנרו ןףו
רלב סוןחליםורבעאול  חוכספי.וןתוןשת ו ירדי וזצחוכמלורפציועשלושציםומעילוןחלת,ו ןףו
ערופיושנמלומיצתייםוה אוה ןוחיומנבנ םולמוכדיורחס ךומה נן תו—והכ רומשרוהפחדורש מו
 רהתל שש.והסיפ לוהשצי,ו"בלדכיוהט חא",וה ןודי קאושרוט חאויה דיושהיהומעמל וח כלומיתו
בלזח,ו בכי  אושעסקי וע ריםויפהוי נןיםור וב ציטיאושרועשילוב פרג.וכןשלוצ דעוערוסרירתו
בסירתולכמתושתעמ לומעיילהובתפתהובלדכיורת ב ורש תפ תועםופקידוב שחת,ו הרהובצנרו
ןתושב והט מושרובלדכיוכדיורשכצעוןתומציוהעיילהורהשקיעובכספםומביזםוזה.ומס פ ושרו
דמלוהבפערוצכשרובחבתוגן תוהצהל,והבניפהוןתוהבסירה,ו שציוהש תפיםוצןסליםו ב מןיםו

רדיא,ון רםובלדכיובנריחורשכצעוןתוהש פטיםומציקי אוכפי ו י נןוזכןי.
בלכזי ת ושרוהצ שןוהכרכריומיניל תוןרהוצ מעת,וקל מור  דןי,ובציסי אוחייהםוהבג  או
שרול מוהבחמלים.וד  קןובש םושע רםוהספל תורןוהיהובלחמוהקי םוהמרעדיושרהם,ו ד  קןו
בש םושהי ובע למיםומבגזליםוש ציםושרוחייוהבעשה,והטביע ובחמליםוןרהומכתימתםוהלמהו
בבהושח  ו ספג ומבעגריוהבסחל,והברןכה,והבשפט,והלפ ןה,והתעשייהוהזעילה,ועסקיוהכספים,ו
ציה רוב סד תוהחיצ ךו ע דוכי נןומןרהועיס קיםושןפייצ וןתוהמ לגצ תו הזעיל־מ לגצ תו
היה דיתומןיבפליהוהל סיתומשרהיוהבןהוהתשעועשלה.וערוכאומ רטתוןנרםוההתעצייצ תו

אהרן מירסקי, חללי המקרים, בשתי תמונות, דפוס מוריץ קנופפלמאכר, וינה 1894, 64 עמודים.   .55
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מדב י תושרוכרויב תוהשצהוהפעירֹ תומתח ביםו"ןזלחיים"וש ציםו מבלחמוהחייםוהפלטיו ןיצאו
ןח ז תומהכלחומבעגריוההיסט ליהון ומןחתוהלשת תוהןידין ר גי תושחדל ומן תהוהעתו
רחייהםושרויה דיובזלחוןיל פה.ומבידהולמהוז היוספל תוהנ בחתובת ךוהחייםומעילו צ תצתו
מיט יורהתלכז תהוהג מלתושרון כר סייהויה דיתולחמהומעליושדהו מעליםובלכזי תורקלןתו
ס ףון תהובןה.56וןיאוזהובקלהושהעילו לשהוח זלתו צזכלתומדי צצ ובז  י תוש צ ת:וכבלכזהו
שרותעשייתוהדפ סוהעמלית,וכבק םוב שמםושרוהצפירה,והעית אוהי ביוהדיצביו הצפ ץושרו
התק פה,ו שרוה נןתו"ת שיה",ו כזילתוהתלחש תאושרויניל תולמ תוהנ בח תובת ךוהבלקםו
הבס עףושרוהחייםומעילוז ו—והבטל פ ריאוהיה דיתוהןביתיתוהיחידהומבזלחוןיל פה,ושמהו

התג לל וערוסףוהבןהוהעשליםוי תלובבןתייםוןרףויה דים.

לקראת ריאליזם חברתי

סיפ ליםושכ חיםוןרהו ד ביהם,ופליועטםושרועשל תובחמליםוןרב צים,וןיצםובנטייציםו
מל מםומןיכ תוןבצ תיתובש כררת,ו ןףוערופיוכאוןיאורהטירוספקומתל בתםוהסב יהורעינ מו
ת דעת ושרוד לוהס פליםוהמן.ונעיליםוכב וי סףוחייםומלצלו ן ליוציסאוגצסיא,וגלשםוש פבאו י"דו
מלק מיץ,ויעקמושטייצמלגו דמ להומןל א,ון"ןוקמקו שרבהונבח,ו כב הםוש"יועגצ א,57ושעבד ו
ערודעתםוכק לןיםומשצ תוהתשעים,וציז צ ובק מניוהפל זהוהעמלייםושהתגרגר ורידיהםו הל  ו
מהםוןתוניבן אוהקליןהושרהטומקלמםומירד תםו משחלוצע ליהם.ועד תוב חשיתובפ לשתו
רכךוציתאורבנ ןומלשיבתוהעלכהוברממתושחימלומלצלומ־1914ורכמ ד ושרוןרכסצדלוזיסקיצדו
למיצ מיץומאוהשמעים.וז היובעיאון ט מי גלפיהותבניתיתושרומלצלוכק לןועמליומאוהד לו—ובאו
הסתםוהק לןוהלגיש,והעלציו הבע למובכ רם.ומפהוברןוב דהומלצלומהתיישצ תהוהבהילהו
עדוכןמושרוספל תוההשכרהוכספל תוקליןהוחיה,ו זןתוכעשלועדושר שיםושצהומרמדוןחליו
הי  נל תה.ו"צעלוהייתיו]...[וצעלוח משומיתוהבדלש.ושפהוןחלתורןוידעתי.ו מעמלית:ו'עיטו
נמ ע'ושרובןפ וזלו ב זל;ו'היל שה'ושרוסב רצסקיאובשעבםועדורכןמ;וסיפ ליהםושרויר"ג,ו
יכצה"זו כ 'ו—והבנן תומ'רש א'ורחיד דן,ושהצפשורןותל  הובהאוכררו כרר".58וןםוכך,ומבהו
סיפקומלצלוהצעלוןתותש קתוהקליןהושר ?ותחירהומרע,ורדמלי ,ו"כמכ להומטלםוקיץ",וןתו
הק צטלסיםוהקטציםושרו"ספליוןג לה",ו כןשלותב וןרהוחיפשוספליםוןחליםוכד גבתםו בנןו
מיאוהשןלוןתוסיפ לי ושרולמיצ מיץ.ובמריורהפליזומעלכםו במריורהסתילוןתובגמר תיהםוה ןו

ראו שאול שטמפפר, "היבטים דמוגרפיים של יהדות האימפריה הרוסית בשלהי המאה התשע־  .56
עשרה", בתוך לוריא )עורך(, תולדות יהודי רוסיה, לעיל הערה 28, עמ' 211-197. על ההיבטים 
לקרוא את העיר: החוויה האורבנית בסיפורת  מנדה־לוי,  עודד  ראו  זה  הספרותיים של תהליך 

העברית מאמצע המאה ה־19 עד אמצע המאה ה־20, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 2010.
)עורך(,  הולצמן  אבנר  בתוך  נשכח",  קדם־עגנוני  מספר   — שיין  "שמואל  ורסס,  שמואל  וראו   .57
 .125-97 עמ'  תשס"ה,  תל־אביב  תל־אביב,  אוניברסיטת  גוברין,  נורית  ספר  למרכז:  ממרכזים 
במאמר זה מעלה ורסס מתהום הנשייה את הסופר הגליצאי שמואל שיין, שעיקר פעולתו בשנות 
התשעים של המאה התשע עשרה, ומשער כי הריאליזם החברתי־כלכלי ה"נמוך" של הרומנים 

שלו בעברית וביידיש היה מן ההשפעות הסמויות על עגנון בראשית דרכו.
ברנר, "משדה הספרות )כתבי א.ז. רבינוביץ, ב(", לעיל הערה 41, עמ' 1305.  .58



42   ערוה רדתהושרוהספל תוהעמליתוכבעלכתוכרכריתו

ב דהורס פלוערוהע צגוהצפשיושהעציקור ומליןריזםוהפש טושרוכתימת :ו"הכרוהיהוכרוכךו
קל מ,וןביתי,ונר רו בע ללוןתוהלגשו]...[והבעמליםוכרוכךוטמעיים,וצכ צים;וכרוהפלטיםו—והכרו

צכ או טמעי.וכרוזהוה ןובלח מ־היה דים,ובלח מצ ,וכרוזהושרצ ,ושרצ ...".59 
םומספל תוהעמליתומסדלתוספל ציו ןכא,ומבהרךושצ תוהתשעיםוקצהור ולמיצ מיץוֵשׁ
סיפ ליםושה ניןורן לו מהםועינמומצ סחוליןריסטיוסצטיבצטריובתחיםוכרכרייםו בעבדייםו
מחמלהוהיה דית,ובת ךוןהדהורבנ ק תיהםושרופש טיועםוס מריםו בק פחיםוהצ פריםוק למאו
רבנ ק תוכרכרי תו רןפריהובעבדית.ומזכ תוסיפ ליםוןרה,וכד גבתו"מןפסותק  ה"ו)1892(, 
"מנרוהכסף"ו)1894(,ו"חטןתוהנימ ל"ו)1896(,ו"מתוהעשיל"ו)1898(ו "נרריוהעמל"ו)1900(,60 
ת ןלולמיצ מיץוממיק לתוכחר ץוהסיפ לתוהס ניןריתוהעמלית,ו ןףוה ןוענב והתגןהומזכ תו
לןש ציםוז ו תרהוןתולגיש ת והחמלתיתומהשפעתהושרוהבחשמהוהס ניןריסטיתושהת  דעו
ןריהומשצ תוישימת ומפ רטןמה.וןתוסיפ ל ו"מנרוהכסף"והכתילומזיכל צ תי ומשםו"הני לו
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בת ךון ת וליןריזםופש טו—וישושיןבל והפליביטימיו—ושרומא־ןמיגד לו חמ לת ו שרו
למיצ מיץו חמלי והבליןהוהסיפ לתוהעמליתומעש לוהלןש אושרוהבןהוהעשליםורפסג תושרו
עינ מוליןריסטיוב לכמוהש זלויחדוהעבקהופסיכ ר גית,וןחיזהוןיתצהומצ ףו מבלחמ,ושכר רו
הצ סחיםוהרש צייםו המצהושרוהלשתוהחמלתית־כרכריתושהדב י תוןח ז תומה.ורןוהיהוזה,ו
כב מא,ועל ץוההשפעהוהיחידושחרחרומת דעתםושרוהס פליםוהעמליםומציוהתק פה.והםוענבםו
העיד וערוהב פתיםושהעבידהורפציהםוהפל זהוהליןריסטיתוהןיל פית,ו מעיקלוהל סית,וירידתו
הבחניתוהשצייהושרוהבןהוהתשעועשלה,וששירמהומת כהומטמעי תוןתוהבבדוהכרכריוכחרקו
בבלקםוהחמלהוהבת ןלת.וִבנדדיםוןחליםוהשפיע וערוס פליםוןרהושציוהןמ תוהגד ריםושרו
סיפ לתוהד ל,וש"יוןמלב מיץו ב"יומלדינ'מסקי,ושהעביד ורלש תםוכריםותין לייםו רש צייםו
רפליׂשתובלחמוחמלתיובזהו רהעבקהומתה ב תוצפשובזה.ון רםומלנףוהתפתח תהושרוהסיפ לתו
העמליתוהליןריסטיתושב לובק םורן תהוח רייתומיצייםוער בהומיאוהפל זהוהבשכיריתוצ סחו
בןפ ,וןמלב מיץ,ומל דסו סב רצסקיאורמיאוהליןריזםוהב דלציסטיושרולןשיתוהבןהוהעשלים.ו
מרעדיוח ריהוז ורןוי מצ וכהרכהובק ל תוהלגיש תוהחמלתיתוהבןפייצתוןתוסיפ ליומעמק עכור 
שרוי"חומלצלו)1900(,והבחןהוהז עבתוהבחרחרתומסיפ ליהוהב קדביםושרודמ להומןל אוכצגדו
קפיטריסטיםויה דיםוקש חיםוהד לסיםוןתוע מדיהם,ון והבצגצ ציםוהכרכרייםוהבענמיםוןתו
פציוהחמלהוהעיילתיתומסיפ לי ושרוי"דומלק מיץ.והבבדוהכרכריושהפניעומסיפ לתוהעמליתו
שרושצ תוהתשעיםוצטבעומסיפ לתושרוהד לוהמןו סייעורהעפרתהוןרושיןיוהינילהושהםו

מסיסוהתלמ תוהספל תיתושרצ ועדוהי ם.
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