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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

בן־אליעזר. מ.

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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 בן אלכסנדר ושסו אתד יהודי נסצא
 האיש על־אודות המאסר ר. ב ו אם ם יעקב
 באופן ביהוד, המחבר ביר עלה הזה המופלא

הזה. שבספר הכותרת' .גוית שהיא
 הוא שהזכרתי, המפורסמים, שלשת בין

 הפרקליט הגדול. הקהל בין פחות המפורסם
 מפורסם, נואם שהיה מלבד ספאסוביטש,

 עמודי על גדולים ומאמרים ספרים כתב
 ב 1 ס ו ר ו מ והפרקליט העולמית. הספרות

 בדומה היושב־ראש להיות זכה הלא
 חדשה תקיפה שפתתה הראשונה, הממלכית

 פרסם לא ר ב ו ם א פ ואולם רוסיה. בתיי
 בבתי־ מנאוסיו אתת שורה אפילו בדפוס
 כל התרחק הצבורית העבודה מן וגם הדין,
 ואף־ .ברבים שסו נתפרסם לא ולפיכך ימיו,

 בפרצוף ומסתכל הקורא עומד על־פי־כן
 התענינות ומתוך מרובה עיון מתוך זה רוחני

 מסורות בו יש זה שפרצוף מפני קין, אין
האמנות.
 מלים למצוא הצליח ר ב נ י ו ו מ. ום,
 דבר על במאמרו נאמנים וקוים מכונות

 הוא עמו שנן משום רק לא סובר ם'א
 אלא מדעתו, שלא לנפשו יותר וקרוב
 ר ב ו ם א ם ש - העיקר הוא וזה - מפני

 ואפילו דורו, לבני חידה יסיו כל נשאר
 חבריו להיות שזכו אליו, להמקורבים
 ממנו לעשות מוכשר כזה ותומר ותלמידיו.

לב. לוקחת צורה
 ב צ ם ו ר ו מ ו ספאסוביטש על-אודות

 בהתלהבות, בהערצה, בחבה, לכתוב אפשר
 האנשים אל הכותב של התיתסותו לפי הכל

 את מעריך שהוא הערכתו, ולפי האלה
 אדם שיבוא לצייר, קשה אבל מעשיהם.

 נפשם : על-אודותיהם לירי שיר ויכתוב
 על שורה הפיוט ואין מדי, יותר גלויה

 ר. ב ו ם א ם כן לא הנסתר. על אלא הנגלה
 שיש סי גם דמיון, ובעל משורר שאינו מי נם
 הוא כזה ואיש - הנגלה עם רק עסק לו
 בפרצופו להסתכל בא כשהוא - ווינבר מ. מ.

 עשיה של מעולם הוא יוצא זה, עליה בן של
 הסמוך הוא אצילות, של לעולם ונכנס

הפיוט. לעולם
 ולא ירע לא ואיש קברו אל ירד ,הוא

 באיזה יום יבוא אם יודע ומי ; לבו הבין
 הוא יותר. סובן יהיה והוא הזסנים סן זמן

 תעלומות על לשמור רצונו בת את שעבד
.*קדשיו קדשי אל איש יחדור שלא נכסו,

 היה הוא אם מטבעו, האיש היה .נזיר
 אחרונים, ברורות לעולם בא ונם מאד, פקח
 עורף שיהפוך או המדבר־ אל ש.יתרתק כדי

 מסלה לו לסול מוכרח יהא ולא העולם להבלי
 הוא אך דורו. בני של החיים דרך בתוך

 מן שבילו לכבוש שאפשר כמה עד התאמץ
 ולקחת המעט מן מעט רק נפשו למסור הצד,
 ידידות, המועט. מן מועם רק הנבור מאת

 כאילו - להבינן אנו שרגילים כפי - אהבה
 ר ב ו אס ם את לתאר לי קשר. לרוחו. היו זרות

 גם ובנעימות. ברוך ומדבר למי־שהיא סקורב
 בנעל רק לביתו מחוץ לאיש הושיט ידו את
 אחר שקם יובלו, ביום שהיה וטעשת יד.

 הל ופניו לו, לנשק ואסר ממעריציו
 זועה מעיו זה ברגע הביעו ר ב ו ם א ם

 הנשיקה שנפלה עד לאחור, נרתע וראשו
מעילו־. צוארון על

 נעלם היה בצהרים שעות שתי .לאתר
 □תוץ אל הלך אם מקומו, ירע לא ואיש
 יחידי ברגל לטייל רגיל היה ששם לעיר,

 ספריו. בתוך עצמו השקיע או ארוכות
 שתי רק לשואלים להשיב ירעה השפחה

.*בבית .איננו : מלים
 בהלצות, מתבל היה שיחותיו .את
 א? תחדור שלא עליו, הגינו אלו והלצות

טרדנים". של עין זר, עין נפשו
 ם. של מתאורו מעטים קוים הם אלה

 שעומד מרגיש, הקורא ר. ב נ י ו ו מ.
 ובמאמרי פתרונה. ומבקש חידה לפני ר,מהבר

 נלי אלא הפתרון, את לנו לתת בא לא
 ימצא אתר שכל החידה, פרשת את לפנינו

דרכו. פי על פתרונה
 מדעית, לעבודה עצמו הכין ר ב ו ם א .פ

 מחשבתו לעזוב עליו היה יהודי בתור אך
 הסירותי שלא .כיון פרקליט. ונעשה זו

עבודתי־. המירותי - אומר היה - דתי
 להחליט. ארם יכול ראשונה השקפה מתוך

 ככל אבל החידה. פתרון צפון כאן כי
 זה. פלאי בפרצוף להסתכל מוסיף שאתה

 אתה, מרגיש לך. ספוק נותן זה פתרון אין
נם להיות ר ב ו ס א ם זכה שאלמלי

 ו.נעלם' .פרוש־ נשאר היה פרופיסור,
זה. בעולם גם ו״פרוחק־
 יותר היא ר נ ו ס א ם של חייו חידת

 אדם לפניך הרי מסוציאלית. פסיכולוגית
 בפועל, ולא בכת גאונות יש שבנפשו גאון,

 על ה ל ו ע ולא הרים עוקר שרוחו
 ואף עולמות בהרבה צופה החדה שעינו הרים,
 רחב שלבו שלו, כולו אינו אחד עולם

 אלא העולם מן קולט ואינו אולם של כפתחו
 רבים כעולמות שליט שהוא פרורים, פרורים

: כל־שהוא עולם לברוא אין ובידו
 שיסה שים ברא לא ר ב ו ם א .פ

 אחד יסודי רעיון לו היה לא וגם מאוחדה,
חייו־. ימי כל בו שעבד המקצוע, באותו אפילו

 לבו, את העסיקו מאד רבים רוח .עניני
 להיות שכזה רהב בהיקף אפשר שאי עד

.*יוצר
 הערות היו ר ב ו ס א ם של ,שיחותיו

 ונפרדות ענינן לסי שונות נפלאות, בודדות
מהותן־. לסי

 גאונותו, איה : שואלים היו .הצעירים
 ניכר .גאון ה ט י ג אמר הרי ? כשרונו איה

של גדולתו ואיה רוחו־. פרי ברבוי
 שויה אפילו בתב לא הן ז ר ב ו ס א ם

הביע־. לא אחד כללי רעיון אף אתת,
 .הערצת : ווינבר מ. מ. אומר ובכל־זאת

 בת היתה זו ואבסוריטה זה כת מפני זו
 יראה שבמעמדו אדם ראיתי לא פחד. מעין

 - איש ראיתי לא אף עליו, עליון עצמו את
 לעצמי לתאר לי שקשה אלא עוד ולא

לפניו'. ראשו ירכין שפאסובר - כזאת
 בדסות שנתגשטח החידה, היא זו .
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 נר נ וי ו ם. ם. עומד ולפיכך פאסובר,
 הסימנים פי על שרק ומרגיש, וו דמות לפני

 - דבריו פעולותיו, אמגותו, - החיצוניים
 דורו, בגי בחברת מקום לו ליחד אפשר

 פנימיות םי על ואולם המפורסמים, הפרקליטים
 נעלי הם מכולם, הוא ומופרש מובדל נשמתו
ן. ו א נ - והוא יותר, או פחות כשרון,

 מ. מ. של דבריו את קורא כשאתה
 ועל פאסובר של גדולתו על בר נ ווי
 לו שהיה המיוהד הכח ועל מחשבתו אופן

 ולהאיר שלם בנין קל בדיוק ולבנות להרוס
 מסובך- ענין על הדש אור יד כלאחר בהערה

 של דמותו לבך על משים מבלי עולה
 הגאון היהודי,-הוא שבעולמנו אחר גאון

מווילנא.
 ספרים אחריו לנו השאיר לא זה גם הרי
 היה הוא וגם - שלמה שימה יצר ולא גדולים

 אפוא איגה היות־פאסובר פרוש...
היא. עולמית חידה בעולמנו: חדשה חידה

בן־אליעזר. מ.

"העבר׳
 והיהדות. היהודים ימי לדברי רבעון
 המשתתפים גינזבורג, ש. העורך

 אייזענשטאט, א. מ. ד״ר :בעריכה
 הוצאת ראזענפעלד. ש. כץ, ב'צ

תרע״ח. חשון־טבת א. כרך "חיים".
 בספרותנו מיוחד מדור לקבוע הצורך

 עתיקות מלקוטי הישראלי, ההיסטורי למדע
 המנומר, החומר ולכל היסטוריות ותעודות

 הורגש שלנו, העבר חזיונות על אור השופך
 ומכתבי שהמאספים מודים, הכל כבר. זה

 בלשון העבר לחקר הוקדשו אשר העחים,
 ״£3.? גתחקגז־ס“, ח״8?8צ:11ז06“ כמו הרוסית,
 בלשון זרים גידולים היו באלה, וכיוצא

 התעודות אותן כל קורא אדם כשהיה זו.
 העברי בנוסח הכתובות והרשומות.

 מרגיש היה נכדיה, בלשון שלהן המיוחד
 ומן העצמיות מן הרבה אי־נעימות. איוו

 ענינים על השפוכה המיוחדה המקוריות
 העתיקה או הקדמוגח צורתם לפי כאלה
 וחוץ נכדיה. בלשון ואובדת הולכת היתר.

 שאוספים מה כנגד קובל הלב היה מזה
 העושר וכל העבר של הזהב אבקי את

 כולם והרי זרים, כלים לתוך שלנו ההיסטורי
 אכסניה על ינועו זד. ולמה הם, עבריים
 היו השני הצד ומן - וחולפת? ארעית

 העתים מכתבי מתוך לעינינו מזדקרים
 ה״ספציאליים', המאמרים אותם כל העבריים

 והיו מהם, עולה היה .עתיקות" שריה
 עם יחד נתונים בהיותם למשונים נראים

 שעלחח היצירות, ושאר והספורים השירים

- *רב בענין באמת נקראים והדברים
מקומו את מכיר היה שבזה מאמר אבל
.העבר" ב, ולא שהוא עתי מכתב בכל

דוקא.
מורגש *התומר של הארעיות ומלבד

 החיים בכורי ריח עם העלומים סאגת מהן
 הולך אחד שמצד שכזה, ומצב בלבלובם,

 שני ומצד נכרים נכלים עברי מדע ונוצר
 הספרות לתוך דופן' .יוצא כעין נדחק הוא

 למדע פגיעת־כבוד היתה - החיים לעניני
להתפתחותו. ועכוב העברי

 נעשה אחדות שנים לפני עוד ואמנם
 ידי על־ בעברית שכזה מדור לקביעת הנסיון
 מאספים להוציא שנגשה .מוריה', הוצאת

 ררויאנוב, א. של בעריכתו .רשומות' בשם
 בדפוס, מסודר היה כבר הראשון והמאסף

 של הרוגזה עלינו קפצת שבאמצע אלא
 ספרותנו כל אח משרשה עקרה המלחמה,

נתקפת. זה נסיון וגם
 למלא .חיים־ הוצאת באה הנח ועתה

 .העבר" של יציאתו הזה. החשוב הצורך אח
 גם ומה בספרותנו. חשוב חזיון אפוא היא

 : ומעירה באה *.העבר של שהמערכת
 באים שאנשים ביח־עלמין, איננו ש.תענר

 ירמה לא גם נהדרות, במצבות לפארו
 עתיקות שרידי בו שמלקטים למוזעאום,

 לח, מלא חי עכר הוא ונשמה. רוח חסרי
 עמו המחובר שלנו, ההוה ישתלשל שממנו
 בצבעיו להקימו נשתדל ואף חוטים, באלפי

 היהודים חולדות את וללבן לבאר הרעננים
 )תעודת אחרונים' בדורות ביחוד והיהדות,
 מעודדת המערכת מצד זו הבטחה - .העבר״(.

 להעבר הנתיבות את המבקש הקורא, את
הישראלי.
 הענינים', ב״חוכן עין נעיף כשרק ואולם

 בעצם מפליאה ארעיות אלינו מתנלית מיד
 התקופות. של קצת מוזרה וערבוביה החומר

 חסידים' ).ספר ונשכח דחוק דור של בת־קול
 היסים להד ומצטרפת עולה צינברב( י. של

 עם מתלכד הרחוק העבר לנו, הקרובים
ממש. ההוה עם הקרוב, העבר

 שם באים ההיססודי החומר עם ויחד
 אל שייכות שום להם שאין סתם, מאמרים

 על גינזבורב שאול של מאמרו כמו העבר,
 ביצירתו הדש קו מגלה שאיגו מאפו, אברהם

 בצד גם מטפל ואינו לכשעצמה מאפו של
 מאמרו למשל, או, זה; שבחזיון ההיסטורי

 כלום - מנדלי המנוח על עפשטיין זלמן של
 של ענינו ומה ? היסטורי בירחון מקומו
 ש. פאת ומעשים' .אנשים כמו מאמר

 *והמעשים ה״אנשים אמנם לכאן? רוזנפלד
 המלחמה בשעת בפולין היהודיות העיירות וחיי
בספר, שיכתבו היו ראוים הפליטים וזרם

 נין שהרבה גדול, לקוי עוד *ב״העבר
 הנראה, כפי תורגמו, בו שנדפסו המאמרים

 לא מצדה והמערכת אחרת מלשון לעברית
 והסגנון, הלשון תקנח על וכלל כלל שקרה

 בכבדות, המתורגמים הדברים נקראים ולפיכך
 האוזן את צורפים הלשוניים והשבושים

מסש.


