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,אבק•
 ריבולוציונרים פחיי ספיר של שמו זת

 בירחון שנים ארבע לפני שנדפס יהודים,
 פיוחד.♦( בספר בן אחרי ויצא פיסל' "רוס.

 מוציא שמו, ברגמן הספור, מגבורי אחר
:היהודים חריבולוציונרים על קשה דין גזר

 אשר אל פורח. אבק - היהודים ״.״אגו
 אבל נשב, אחד רגע נעוף. שם הרוח, ישאנו

 גבי על ישבנו ישב הבאה. הנשיבה ער רק
 שעפו כשם לעוף, אנו ועתידים - הריבולוציה

 - ,- לארץ״... מארץ החביבים אבותינו
 קבר על קברנו, על מצבה להציב יש -
 אין עמנו. שקשור מה כל קבר על ו, נ ם ז

 שעמם סורח, אבק הוא שעמם באלה, מסש
 גזרה ולפיכך נכרי. מקום ובכל זמן בכל הוא
 ובשם ש,ילכו לאן הזה, העם בני כל על היא
-------״ לעוף'... : אחת גזרה שילכו, סה

 הריבו־ הם. הפכים שני והריבולוציה האבק
 ולא זה לא אין ולנו ולגג, ליסוד זקוקה לוציח
על במנוחה רובץ האבק------"■ זד.'...
 - מצויה רוח כל־שהיא. רוח שתקום עד הארץ,

(.46 )ע' פורחים'... ואנו
 זה ספור שבא כולה, התורה כל היא זו

 הארוכות השיחות אותן כל - ואידך ללמדנו,
 ושלשה ושמונים מאה על הנמשכות והקצרות
 התורה לעיקרי פירוש אלא אינן - עמודים

הזאת.
 שאינו סופר בידי הזה הספור נכתב אילו

 גדול קטרוג בו מוצאים הקוראים היו יהודי,
 אנטישמיות, על נחשד היה והמחבר היהודים, על

 ישראל, בני של ומוחם את ממעט הוא שהרי
"".,"נכרים בשם אותם שמכנה אלא עוד ולא

 היה ציוני, בעתון הזה הספיר נדפס ואילו
 הציוני, להרעיון יפה אגיטציה לשמש יכול

 תחת מוצק קרקע היהודי לעם לברוא האומר
מורח... אבק להיות שיחדל כדי רגליו,

יהודי, איש הוא הספור שמחבר עכשו

*\;)1וןן,ז611 <2ס6הס1> — זח.1נ1>( -סק(
 זל3111)> סז־זזזקפפ^יס, פג11” >916.

 אנו הרי כללי, רוסי בירחון נדפס וספורו
האינט של נפשו אח לתאר נסיון בו רואים
 ושואף היהודים מרחוב שיצא זה היהודי, ליגנט
הגדול. לעולם להכנס

 שבשביל המחבר, טעה גדולה וטעות
 קשה גזר־דין הוציא האלה המעטים החלושים

 לא החביבים' "אבותינו היהודי. העם על
 אף־על־סי "אבק', השם כלל להם נאה

 לארץ', מארץ "לעוף עליהם הטיל שהגורל
 כל־שהיא אחיזה לו שאין זה הוא "אבק'

 בן שאין מה ; סורח הוא ולפיכך בקרקע,
 התוסס רוחני, קרקע לו שיצר היהודי, העם

 במקצת הולם "אבק' השם בעולם. מקום לו
 מאדמת שנעקר זח היהודי, האינטליגנט את

באויר. פורח ונשאר מולדתו
 אהוב היח הזה "הגבור' אשר ימים היו

 את בו שראו היהודים, הסוסרים על וחביב
 מפנח לאורה, מאפלה לצאת השואף העליה, בן

 אל הלאומיות מן ידים, רחב לעולם צרה
 אינו ל ו ב ו ס י ר ד נ א ואולם האנושיות.

 אלא עור ולא האלה, ל״גבורים" כבור חולק
ורסיונם. כשלונם בשעת לפנינו מעבירם שהוא

 לאחר "הנמלטים', מן הם הספור גבורי
 הם הראשונה'. "הריבולוציה ברוסיה שדוכאה

 מבלים פוליטיים', "גולים חיי בפאריז חיים
 - ופשפושים בחטוטים בוכוחים, ימיהם בל

 של מעשיו נגלו ההיא בעת לגאולה. ושואפים
 פרובוקטורים עוד באו כן ואחרי "היהודי', אזוף

 נזדעזעח, המסלנח היהודים. מזרע קטנים
 וביחוד נתגבר, הלבבות פרור נתפלגו, החברים

 על בסתר( והרבה בגלוי )קצת הקצף יצא
היהודים. עם כל

 אנו ל ו ב ו ס י ר ד ג א של בספורו
 גבורי ההם. המאורעות של הדם שומעים
 "דברי לעצמם וגם לזה זה משמיעים הספור

 במעשיהם'. "פשפוש "וידויים', חשובה',
 הם "נברים כי לראות, עיניהם נפקחו פתאם

 עושים והדברים להם'. נכריה ורוסיה לרוסיה
 בבית מלחמה פצועי שיחות של זה מעין רושם

 לעמוד להם שנרם מזלם, על הקובלים חולים,
דמם, שפכו מה שום על יודעים ואינם במערכה,

 החלש של קומדיה( )וגם טרגדיה היא זו
 היוצא הלבב רך של אני, גבור האומר
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 פהדנותו, לגלות המפחד פחדן שי למלחמה,
 לענווה מסוגל ואינו להתלהבות הנות ארם של

 איש להיות הנא דמיון נעל של מתמדת,
מעשה.

 החרבות, עלעול בשעת המלחמה, בסערת
 מכירים בני־אדם אין נעחון, בזמן גם וסה

 שבחו זה ובין האמתי הגבור בין ומבדילים
 גבודים נתר שנותנים ופעמים בפיו. רק

 גבורה רוח נמצאה קלה לשעה שרק לארם,
 של ברגע גבורה מעשה שעשה בו,

 אחת. פעם מנגר נפשו שהשליך התעוררות,
 אפשר האלה הרגע גבורי של ערכם את אך

 בשעת וביחוד לאחור, נסיגה בשעת להכיר
הטלה.

 הספור, גנורי הם אלו מעין .נבורים'
 שבו .אבק". השם ל. ו ב ו ם י ר ד נ א •ל

 אני, תמה אך להם. נאה אותם, מכנה הוא
 להם באה *הפורח .האבק של תכונתו אם

 הדעת, על מתקבל יותר ;עמם מאת כירושה
 האינפלי־ של מדרשה בבית זו תכונה שקנו
 התאבקו רגליה שבעפר הדוסית, גנעיה
רבים. •מים

 אזן הטו הרוחני, בפרעופם הסתכלו־נא
 .אבותיהם !לא ותסוטיהם... שיחותיהם אל

 להם דוסים היו לא אלו של החביבים'
 הם, נכרים אם המקעת. מן נמקעת אפילו

 נכדים הנה הרוסי, להעם עעמם, בהודאת
 - נשמתם התפוררה טור היהודי. להעם גם הם

ל״אבק'... יתהי

בן־אליעזר, מ.

העם" "מפי
 .חובבי בין המחלוקת פסקה לא עדיין

 דבר על עבר' שטת ו.חובבי אידיש' שפח
 .בולו ואומרים בו אוחזים הראשונים פרין.

 ; בו ונתלה חלק לעברים ואין שלנו״,
 ני ראיות, וכסה נמה מביאים והאחרונים

 גם היח עממי סופר פרין שהיה מלבד
 שלא אפשר אי שנן, וכיון לאומי, סוטר
הלאומית. בלשוננו דבוקה נפשו תהא

 לגו והביאה .מוריה' הועאת נאה והנה
 שהמנוח פוץ, מספרי אחד ספר עברי בתרגום

 חשבוהו הקוראים קהל כל וגם עעמו
 יהודי, ספר הוא .זה יעירתו. למבחר

 על פרין אמר - יהודית' כתוב סםר רק לא
 הוא עתה היהודית. בלשון כשיעא זה, ספרו
(.* עברית בעורה לפני מונח

 אילו הזה. הספר יעא מאד רב בעמל
 פרין את לתרגם .מוריח' בעלי רועים היו
 מונחים היו שכבר אפשר אחרים, ידי על

 כסי נדנים, בעשרה כתביו כל לפנינו
 שקנתה בשעה שנים, עשר לפני שהכריזה

כתביו כל של ההועאה זכות את ממנו

 :מפי ראשון כדך - פרין. ל. י. נתבי *(
 - חרע״ח. אודיסח .סוריה', הועאת - ם. ע ה

 מהדורה לגו נותנים היו אז אבל העברים.
 .חושיה' בהוצאת טד׳ן כתבי של חדשה

 שאין ברשלנות שיעאו האלה, והכתבים
 כשרונו מכבדי לבל עער גורמים דוגמתה,

 הלשון יודעי לכל - יותר ועוד פרץ של
 מכתביו מעט נכנסו ההיא להועאה העברית.
 המחבר עליהם עבר שלא פרין, של העברים

 סופרי שנוהגים נדרך ולהגיהם, לתקנם נדי
 הז׳רגונים, מכתביו והרבה העולם, אומות

מלאכה. בעל בידי לעברית שתורגמו
 העון את לתקן .סוריה' אמרה ולפיכך

 הגדולים מסופרינו אחד כנגד הזה
 חייבים שכולנו הלאומית, לשוננו וכנגד

 .שיתקן המנוח, עם התנתה ותנאי בכבודה.
רותו יצירי את ידו ם ע בע ויגיה

 .יתרגם וגם ובשיר', בפרוזה העברים
בשפה כתביו משל ידו ם ע ע ב עברית

המדוברת".
 לא מרין וכתבי ושנים ימים עברו אבל

 שהקרובים אף־על-פי הרפוס. אור לראות זכו
 .משתוקק ני ומעידים, עומדים המנוח אל

 רוחו יצירי את לראות מרץ ל. י. היה
 במהדורת לאור יוצאים והחדשים הישנים
חדשה". עברית

 בעלי מנסים העם־ .ספי לספר בהקדמה
 מאתורי הנעשה מן קצת לגלות .מוריה'
 נפשית יותר היא העבוב ....סבת הפרגוד.
 הרות ....לאות חיצונית...' משהיא ופנימית

 כתביו של ההכנה בעבודת הסופד את תקפה
 להתגבר היה יבול שלא - לאות העברים,

 דיננזון עצת .על־פי פנים...' בשום עליה
 תרגומים לפרץ ושלחה .מוריה' .הערימה'

 על־ עשוים שלו העם' מ.סטורי אחדים
 הוא עליהם שיעבור על־מנת אחרים, ידי

 בראשיתה, הועילה זו .סנולה' בקולמם".'
 הושבו אליו שנשלחו התרגומים מן ומקצת

 נעצם כתובים לגמרי, ומחודשים מועתקים
 אתר ואולם פרץ, של הנמרץ ובסגנונו ידו
 זו". .הערמה של פעולתה פסקה בך

 נאה בינתים נפסקה... הספר הדפסת
 פתאם אך תקוה... עוד נשארה המלחמה...

 מת פרץ האחרונה"... .ההפסקה באה
 הנרך את גם בעיניו לראות זכה .ולא

 כתביו של החושה המהדורה מן הראשון
העברים',

 של המאורעות בספור קצת הארכתי
 האלה, שהדברים מפני הזה, הספר תולדות

 לפי יפה חומד לשמש יוכלו דעתי, לסי
 יצירתו ודרך עבודתו אופן את לתאר שיבא

פרץ. ל. י. של
 הפיתוי ערכם על עצמו, הספר סיב על

 לדבר. המקום פה לא העם', ,ספורי של
 קשה ענין, באותו רבים דשו שכבר מלבד
 הללו שבספורים זה, מפעם גם בו לוין
 נם פרץ ל. י. של גדולתו בצד מוצא אתה

 כשרונו. של והקטנות הגדולות הפגימות כל את
 שז יצירתו על לכתוב הצורך מן אפוא יש

הפעם. מעניני אינו זה ודבר בכלל, פרץ
 העבר■ תתרגים דבר על לספר היה רצוני

לקוראי• ולבשר המובחרים פרץ כתבי של


