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 עוד זמר אופרה במשפחה

נבלום שהיה בן דודו ייבנו של הסופר משה לייב ליל

 של הסבא מנחם מנדל בקר

 .מנדל ידעתי עוד מילדותי-נבלום  היה  בן דודו של הסבא מנחם ייעל כך שליל

נבלום לסבתא שלי ייכיצד סייעה אשתו של ליל סיפורים שמעתי שלי  מא ימא

 .באודסה שהקנו לה את הזכות לשהות בעיר זולסיים את לימודי התפירה שלה 

לבית המלאכה ודרשה בתקיפות מבעלת הבית לעמוד  תהיאכיצד הלכה 

 . הבהתחייבות

מן החומרים בהם נתקלתי ניתן  -ה קשוח אישהנבלום הייתה ייאשתו של ליל

 .לא היו קלים בחברתה של בעלה להבין כי חייו

 .לסבתא שלי הקשיחות הזו דווקא עזרה

מרובים האומנים והזמרים נוסף במשפחתנו בה נחמד היה לגלות זמר אופרה 

 .כישרונותיהםתחו יחלקם מקצועיים וחלקם חובבים שלא פ

נבלום וילדיו אך באופן מקרי גילינו את בנו ייאין אנו יודעים על משפחתו של ליל

בירושלים לכבוד חג " ראינוע ציון"ב  1291שהועלתה בשנת  הכמשתתף באופר

 .יהודה שנפטר מספר שנים קודם לכן-חנוכה ולזכרו של אליעזר בן ה

הופיעה ביקורת  --  11219291-ב,הופעת הזמר דווקא לא זכתה לתשבחות 

" יש להצטער"אולם " דואר היום"בעיתון  אוהדת מאד על ההצגה ומשתתפיה 

 ."נבלום  היה קלוש מאדייליל שהטנור הלירי"נכתב שם 

 92219291-ב בעיתון  כותבת גם היא ,של אליעזר אלמנתו-חמדה בן יהודה

היא -משבחת מאד את ההופעה  את המשתתפים וכל מי שנתן יד להופעה

זה יפקח " המכבים"כל תלמיד ותלמידה מוכרחים לשמוע ולראות את ":כותבת 

 "..את עיניהם וילהיב את ליבותיהם

רצתה   לא  אולינבלום יייהודה לא מזכירה כלל את הזמר ליל-אך חמדה בן 

 .לפגוע בו

 

 .מאחר ולא נכחתי באירוע איני יכולה להביע דעתי

ולמיטב נבלום היה בארץ יימכל מקום לא שמעתי ולא ידעתי כי מי מילדיו של ליל

 .איתם  קשר משפחתיכנראה כל נשמר  לאידיעתי 

 

 ?או שאולי אני טועה
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 .בכל מקרה היה נחמד מאד לגלות עוד קרוב משפחה מעניין

 

 מתוך ויקיפדיה ליליינבלום לייב משה

 

, קיידאןב, 1421 -נולד ב (ל"מל: תיבות בראשי) נְְבלּום ִליְליֶי לייב יהודה משה

 שכתב וסופר משכיל היה, אודסהב, 1211 -נפטר ב– הרוסית קובנה פלך

.ברוסיה ציון חובבי תנועת מראשי, וביידיש ברוסית, בעברית  

גם שם התגוררה  ).לווילקומיר חתונתו אחרי ועבר התחתן עשרה חמש בגיל

 .לווילנה עבר מכן לאחר (משפחתנו

. שבהם הרעיונות מן והושפע מאפו אברהם המשכיל הסופר ספרי את קראהוא 

. ההשכלה לתנועת והצטרף, ישראל עם של הרוחני מצבו את לתקן אידאל ראה

 על שהונהגו בחומרות להקל צורך ראה אך, אחרים ממשכילים יותר שמרן היה

 הוא. לאודסה הגיע 1412 בשנת. הרבנים כנגד דעותיו על ונאבק אחרים ידי

". הלאום רוח עמה שנושאת והכפירה השרלטנות רוח" שהגדיר ממה פחד

 בשינוי ראה ליליינבלום. בכללה ההפקרות נגד השקפותיו על הרצה באודסה

 רעיונו את פיתח שיטתו את ליישם מנת על. ישראל לעם פתרון וחברתי כלכלי

 .רוסיה ליהודי מושבות לייסד

, ברוסיה מושבות לייסד לוםליליינב של מגמתו את שינו "הסופות בנגב" פרעות

 חובבי" לתנועת הצטרף 1441-מ החל. ישראל בארץ ביישוב לעסוק פנה והוא

 עם. לתנועה פינסקר לייב יהודה את צירף. הלאומי הרעיון את והפיץ, "ציון

 וארץ בסוריה מלאכה ובעלי אדמה עובדי יהודים תמיכת חברת של היווסדה

, בזל) הראשון הציוני הקונגרס אחרי. מותו יום עד החברה כמזכיר שימש ישראל

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Lilienblum_old.jpg
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 של הרוחנית הציונות לשיטת והתנגד, מדיני לציוני ליליינבלום נעשה( 1421

 .העם אחד

ֹּאת" בשם אוטוביוגרפיה ליליינבלום חיבר 1411–1419 השנים בין  נְעּוִרים ַחט

, (עט שם" )התוהה חשים בר צלפחד העברים הסופרים אחד של הגדול וידוי או

 .1411-ב שנתפרסמה

 בתל ליליינבלום ורחוב וחיפה בירושלים ל"מל רחובות, ל"מל כפר קראונ שמו על

 .אביב
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על הופעת בנו " דואר היום"הודעות מעיתון -עלהלמ

 ישראלית  -נבלום באופרה הארץ יישל ליל

החנוכה ולזכרו של -לכבוד חג  "המכבים"ביצירה 

 .אליעזר בן יהודה

בקטע השני מצוין כי הזמר ליליינבלום הוא בנו של 

 .הסופר הידוע


