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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
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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
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באוצר נוסף כי סובה, בשורה העברים
ראה שמחברו הספר אוחו העברית ספרותנו

 ל• אוי —אך הפיוטית, יצירתו כתר את נו
היום. אנכי בשורה איש לא — ן אוסר אם

התרנומים כי בזה, להניד בובתי אין
 בכתבי מוצאים שאנו כאותם ולקוים, גרועים

 יודעים סוף סוף .חושיה', בהוצאת פרץ
 יצירה סל ערכה יותר להוקיר .מוריה' בעלי
 העם' .מפי ר,בפר אך בה. לזלזל יבואו ולא
 ודאי זה ועל יותר... ולא *.תרגום רק הוא
1 להצסער שיש

 סופר כתבי לעברית לתרנם באים כשאנו
 עס להשלים לכתתלה אנו מחויבים נכרי,

 בשלמותו נמסור לא אופן בשום כי הרעיון,
 זו למדרגה המתורנם. הספר של נפשו את
 ללשון עניה מלשון המתרנמים אפילו הניעו לא

 אפשר א• שעל־פי־רוב ולא-כל-שבן עשירה.
 לעברית. מלועזית בתרגום כזד, מוסת להראות
 את למסור מסונלה לא שעה לפי לשוננו

 אין ונם אירופית, שבלשון הגונים נל רכוי
 תוך אל לחדור מסוגל כלל בורך העברי

 למעמקי ולרדת הנכרי העולם של תוכו
 — לעשות מחויב עבדי שמתרגם מה בל מעמקיו.

 בעבודתו השלמות אל לשאוף רק הוא
ויותר. יותר אליה ולקרב

 לעברית. מיהודית בתרגום הדבר כן לא
 במקוסן, יפוח יצירות הרבה זו נלשין יש

 וא־ן לשעה, יותר או פחות ערך להן שיש
 נם יש ואולם לעברית. לתרגמן צורך שום

 שרק עברית, היא נשמתן ששורש את־ות,
 ;יהודית נכתבו מאוגס( שלא גם )אם במקרה

 ספרותנו לאוצר להכניס אנו צריכים אלו ואת
 שערכו אף־על־פי שכזה, ספר כל הלאומית.
 אם לומר צריך ואין בינוני, הוא הספרותי

 ה־בה בעינינו חשוב מבינוני, למעלה הוא
מלועזית. מתורגמים ספרים וכמה מכמה יותר

 לספרותנו, היא נוולה זכית ואמנם
 מנדלי היהודית הספרות סל הגדול שיוצרה
 ספריו את שנית וכתב עמד ספרים מוכר
 *.הסבא של כתביו את שקורא מי כל עברית.

 הוא היכן מפיר, אינו שלנו, הלשונות בשתי
ה״תרגום'. והיכן ה.םקור'

 עליכם, לשלום היא נדולה וזבות
 לכתביו נואל שעמד העמםי, היהודי הסופר
 למעלה שאין באופן לעברית אותם וחינם
 שתרגום כסה ער — ושלמותו ביפיו הימנו
לכך. להניע יכול

 לא פרץ. לכתבי בנונע כן שאין מה
 לספרותנו, לא אף להסופר לא זכות עמדה
כמו — ו ד י )בעצם עצמו הוא שיהא

 יצירותיו את מתדר .סיריה"( בעלי מו־שה
 היותר )ואולי גדול הלק העברי. למקורו
 העברי הספר משורש יונק מכתביו חשוב(

 טעות איזו פי על רק היהודי. הרחוב מן ולא
 כעור העממית', .הספרות לתוך פרץ נפל

היהודי. האצילות בעולם הוא נשמתו ששורש
 גנוזה נשמתו שתהא זכה, לא הוא ודוקא

 צריכים וספריו הלאומית, ספרותנו באוצר

נקרא והספר הספרות, מעולם לא אנשים
אל רבת חבה הקורא כלב ומעורר בעונג

בו. המתואר העולם
1 ר ב נ י ו ו ס. ם. של ספיר אל כונתי

מחיי ותאורים זכדוגרת (* הק־וב', .העבר

 אתרים, ידי על לעברית מתורנפים להיות
 את פרץ ל. י. על להמליץ יש אכן

 מלאכתו — זבה מהופך: בנוסח הידוע הפתגם
 מלאכתו — זכה לא עצמו, על-ירי נעשית
אחרים. על־ידי נעשית
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הקרוב" "העבר
 אנשי בחוגי תגר קוראים וכפה במה זה
 תולדותיהם את יורע הקהל אשר על המרע

 המשוררים של ומחשבותיהם ומעשיהם
 שעולם הכינונים, של ואפילו והכופרים,

 בעור בהעדרם, כלום חסר היה לא האמנות
 עליה, בני שאר של הייהם ימי שוברי
 הגדולים ואף מלומדים, עסקנים, חכמים,
 לבני אפילו וכלל כלל ידועים אינם שנהם.
דורם.

 התשוכות את להניא המקום פה לא כמובן,
 בבואם והסופרים, המשוררים מצד שבשמעו
 הם וזוכים זכו וביושר ברין כי להוכית

 רק כאן להעיר אני רוצה בעולם, לפרסומם
 לפעמים הנודפת שהיא חשובה, סכה על

 : לחוגם מחוץ יתפרסמו שלא המדע, לאנשי
 המחוננים העם, אנשי ביניהם מאד מעטים

 חבריהם של הרוחני פי־צופם לתאר בכשרון
 צורה זה כתאור ימצא קורא שבל אופן, באותו

 בח המסתכל של כלבו המעוררת אסנותית,
ומחשבה. עונג

 מן אחד נם על להעלות ראוי ולפיכך
 הספרות שאין אדם, בידי הכתוב הספרים,
של הרוחני פרצופם את שמתאר אומנותו,

 ברוסיה, ספורסמים צבור ועסקני פרקליטים
 מאמרים תמשת-עשר כולל הזה הספר
 הזדמן שהמחבר שונים, אנסים על־אודות

 עליו נפל והגורל הצכורית בעבודתו עמהם
 פי על נם מסתם. אתרי ולספר להסבירם

 הזה בספר בו אין צורתו פי על ונם תכנו
 שכל מגלות, מנלות הוא כתוב אלא שלמות,

 שרובן ספני במקצת. בוזכרתר. נוגעת מהן אחת
 עולם — להן משותף עולם מתארות ככולן

והדינים. הפרקליטים
 לנו שמתאר הרותנים, הפרצופים בין

 אחדים, מוצאים אנו בספ־ו, ווינבר ם. ס.
 ואתדים שמותיהם, את כלל יודע אינו שהקהל

 מחם שלשה ורק מאד, מעט דק נודעים מהם
אלה שלשה ונין הקהל, בין ביותר מפורסמים
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