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 על לעקירה גם יש היסטורית השיבות
חברים", ישראל ,כל ההברה פכולת

ספדו פי על טריווש א. י. ידי על המצובדה
לוין. נרפים של

הרבה ב״הצבר" נמצא המאמרים מלבד
קתלוו ,מפנקסי כגון: היסטורי, תומר

ו״עתיקות דובנוב ש. על־ידי מסעיסלאב"
 של בכתבים מגיד; ד. על־ידי ווילנה"

 בדבר תעודות זקס, שניאור לר׳ ערטר
 האחרונה, המלחמה בימי היהודים צרות

 בפולין" המרד ל״תולדות ענין פלאה רשימה
 מאת ביבליוגרפיות סטניסלבסקי, ו. ש. מאת

 בעצם להן שאין דינאבורג, וב. דיקשטיין פ,
ההיסטורי. המדע אל שייכות

 ד״ר הכנות של במכתבים מסיים הספר
קצנלסון. ל. י.

 התומר על הפשום הקורא כשעובר
 יתר ופל השונות התעודות על ההיסטורי,

 לפנה עד ומגיע בכבדות המתנהלים הדברים
 האלה, והיפים הקלים למכתבים פד זו, ברוכה

 שמרגישים המיוהד, העונג את בהם ירגיש אז
 גם המנוח; דברי רוב קריאת בשפת תמיד

 וההן, הקסם אוהו שפוך האלה המכתבים על
 כל־כך שמרבים הנפשית, האצילות אותה
המנות. יודעי עליהם לכפר

גרינבלאט. נ.

 כב־ש, בפורים אנשים הקטן, המנין ובא
 שכד, ובבל מקום בכל לעברית המסורים

 ותהי ברית, למקום במה להם בונים והם
 הקודמות, מן שבעתים ודלה קטנה הבמה נא

 דברים שם הכתובים הדברים נא ויהיו
 לא הן ואולם רוח, שאר ובלי פשוטים
 ספרותית ליצירה לא רוחני, לעושר

 של התהוותה עצם הלא כאן; מתכוונים
הזדונים הגלים כל אדרי שבזו חוברת

 של מפצל האחרונים, הארץ גולי צל שצברו
 של לעיניהם שהיתת המטרת, בי הוא, יצירת
 ותעומם שתכבה לגחלת לתת לבלי היא אלה,
הנכר בצנת

 עלי היא וחביבה בחוברת, מדפדף ואני
 על עולה שתכנם שלמים מכפרים יותר

 המלה- של לסמל לי היא נראית כי תכנה,
בנכר. גם החיה הצברית

 התומר כל ונאסף הימים, יבואו וכאשר
 בתי לתוך האלה הקודרים הימים של הרב

 גם מקום שם לה ומצאה מולדת, של גנזיה
 נראה בת גם כי — זו ודלת קטנה חוברת

 בעד הצברית המלה של ההתאבקות מרשומי
בנכר. קיומה

נרינבלאט. נ.

"בנכר"
 הזמן. ולשאלות ספרות לעניני קובץ
 אגודת על־ירי לאור יוצא

 בעריכת באלכסנדריה "התחיה"
א. חוברת אהרנוביץ, יוסף

 והצנומה הדלה החוברת לפני מונחת
 את קורא המעטים, בעלים רגע מדפדף ואני

 ורגע השעה, לעניני דברים סתם הדברים,
 ,בנכר' והשם החוברת, בשער עיני אשים
 נוגה בת־קול איזו הלב, את בל־כך צובט

זו. ממלה ועולה בוקעת
 היושבת בעיר מצרים, של באלכסנדריה

 הדברים, נכתבו ארץ־ישראל, כפתן על
 והצורך הם, ישראל ארץ מגולי והכותבים

 הצעיר", ,הפועל מבוני אחד אהרנוביץ, יוכף
 ישראל בארץ הרות אנשי של היפה הבמה ו1

 סערת נכר. למקום גלה הוא גם — החדשה
 קפדה חייהם, משרשי אותם עקרה המלחמה

 הארץ, אל אותם המאגרים החוטים אח
 תוך אל ותשליכם למולדת, להם שהיתה
 מעבר עתה יושבים והם הזרים, החיים
 אשר ההיים הד מגיע לאזנם מולדתם. לגבול

 שם הנעשה לכל הלב הומה כמה והלב, בה,
 ! תהא מה החיה העברית והמלה השני. בעבר
 ■ בגולה, ללכת יצא גזר־דינה גם כלום ? כליה
תאלם? לא משרשה עקורה בהיותה ואם

בבל" נהרות "על
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 הקסמים משכן זהו - הלאומית הליריקה
 שלו, התעלומות שכינת העם, של והפלאות

 ונכאיה האומה צער עצמו. בפני ישיר ואותה
 — נמעפקים הכלואה רוחה המית הטמירים,

זרה? נפש זאת התבין
 הליריקה צלילי שהד החזיון, הוא מוזר וכמה
 רותות פבל לאזנינו מגיע היהודית הלאומית

העולם.
 ה״יהודי על האגדה היא נוראה אכן
 מצתו, על החרותים הטרגיים התוים הנצחי".
 סביבו, על המרחפים האיומים והרזים החידות

 הזרה העין את בל-כך מושכים אלה כל
 נדיבה רות בעל ומי לתעלומות. השואפת

 שוצתו את אזנו כפגה ולא ורבה, עדינה ונפש
 ומטילה הדורות מחללי הבוקעת האיומה,

דרכם?... לבטת ההולכים כל על זוצה
 השירח מן שם זעיר שם זעיר עולות וכך
 מ״זמירות נוגות ובנות־קולות קולות העולמית
 בודדים מיתרים ויהמו ירעדו וכך ישראל",
 .תנום גם שהם הקודרים, העולם בכנורות

ענותנו". לבכות
 בת־השירח של הנוגות בנות־הקולות ואותן
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 נבל', ."נהרות על נדוד. אשר העולמית,
זה. ספרו לתוך ו,תסדר אסף

 הסוערים הגלילים את אתם שופעים
 הד בהם ש־ש בירון, של וקצפם עוזם בפרי

 צער־ של ."גלגול־ מעין היהודי' ה.צער
 המקוננים של בקינותיהם ההומה הקדופים
 בכל חיה מתיצבת לעיניכם היהירים.
 העיף *.אחשורוש של תמונתו נ□ בלהותיה

 הנצחיים, נדודיו מתלאות פות עד
 ובל הזדונים, בגלים המרה מהתאבקותו

 שי ישראל, ארץ של הקדומים הפראות
 מתוך אלינו עולים בולם - הגלות, של החורבן,

 משוררי של שירתם מתוך זה, שירים פטר
העולם.
 .על השירה היא קרובה היהודים לנו

 עומרים ואנו ליבנו, קרובה בבל', נהרות
 כנורות מתוך צליליה למשמע משתאים

 להיכל טתח הזד יפצא האמנם זרים.
? שלנו התעלומות
 שיש מיוחד, נטש צמאון איזה ומתוך

 המון על עובר אחה היצר, גרוי משום בו
 לבל מקשיב הזדים, הפשוררים של השירים

 מעלים שהם מראה, בכל מסתכל צליל,
 ההרגשיות את בהם מוצא אתה ואין לטניך,

 שכינת - היהודי, של האינטימיות הפנימיות,
 נגלתה לא הישראלית האופה של היגון
להם.

 שירת אל עובר אתה הנכרים רשירת
 משירה וגם בבל', מ״נהרוח העולה ישראל,

 המדכאים הצלילים את יטה ל. הכניס זו
 כמטרות־סערה, עלינו המתגלגלים ביותר,

 שורקים... גם ולטעמים שואגים, הקיבלים,
 המאסף בחר שלנו הלאומית הליריקה פן
 וסתם הפחוס שירי והתוכחה, הזעם שירי אח

 הלאומית הריטוריקה משום בהם שיש שירים,
 גיטין, גליקמאן, )זינגר, השני בגלגולה
לזרא. לנו שהיחה ועוד(, ליוומאן

 העברית האלגיה הזכה, הלאומית הליריקה
 להן זכר שאין כמעט הדומם, היגון רות

 למשל, ."לבדי', במו בשירים והלא בסטר,
 משיש הלאומית הליריקה מן יותר הרבה יש

 והקולניים הריסוריים השירים אותם בבל
הפטר. לתוך שנכנסו

 את פטרו לתוך דמאסף הכנים בכלל
 קטנים. טגין טטין רק העברית הליריקה

 ושיר טשרניחובסקי ביאליק, שירי מלבד
 השירה מן שם אין כהן, יעקב של אחד

 ה ם י ל. מצא שלא והיתבן ; כלום העברית
 ובלום הלאומית, הליריקה מן יותר בשירתנו

 מאותם יותר ליריים עברים שירים לנו אין
 רייזין אברהם רוזנפלד, מורים של השירים

? לכאן שנכנסו איינהורן, ודוד
 שאותם בזה, רק הדבר אח לבאר אין והלא

 מפארים ספק בלי שהיו העבריים, השירים
 רוסית. עדיין תורגמו לא הסירים, קובץ את

 ספד לשם אותם לתרנם היה בדאי לא כלום
 ותסוה לפנינו. המונח שכזה, ומהודר חשוב
 כתבתו ידוע יפה של. ספני ביותר, הדבר

 מעסיסה להריגת ובשאיפתו העברית לשירה
 הראשון. •יהיה— שואבים שאינם אלה, את

זלזול. קצת בה נהג והטעם
גרינבלאט. נ.

,ספרות"
£60זתתו[<1ו ח04>ד -סנן

13x11168 71. תא(11ות1 1-11)
?40ס<83. 143)1-80 ,031ץוןג|1>>י* 1918.

 הקטנים והקונטרסים החוברות מבול
 השוק את האחרונה בעת שהציף והזלים,

 בעולמנו. מסייד שאון הקים שלנו, הסטרותי
 באספות המתהלכת והגדושה הריקה המלה

 ותהי זו ספרות לתוך גם חדרה ובמיסינגים
 להמון לעיכול הוא נוח שאמנם ."רוחני', למזון

 כל־שהוא, לעיון טנוי לבם אין אשר הקוראים
 אין אבל הפטר, על קלה שעה להתעכב

המחשבה. את להזין כרי זה בכל
 את לעולם מביאה .סטרוח־קונטרסים'

 ולא גרוע. היותר המין מן הארציות־ .עם
 המון החוטש מתן עם אצלנו נחרבו לחנם

 ונשגבות רמות המדברים הידועים, ה״מומחים'
 מרעי כל על דורשים שתרצו, מה כל על

 מתוך המדבר היא הקונטרס והלא - העולם
גרונם.

 של הנסיון אח נברכה לקדם יש ולפיכך
 בלשון היהודי לקורא לתת ,ספרות', הוצאת

 כדי 'בו שיש ממש, רוחני מזון הרוסית
 תוג את ולהרחיב הכרתו אח להעמיק

העברית. והחרבות המחשבה במקצוע ידיעותיו
 עכשיו, עד שיצאו המאספים, בשני

 ליובל רק מוקדש )השני בראשון, וביחוד
 המערכה נחנה הציוני( הקונגרס של העשרים

 פובליציסטיקה מנופים, ומחשבה ספרות דברי
 חברותיים, חזיונות להאיר המנפה עיונית,
 וכיוצא ומקיפה בהירה הארה בהם, שטפלו
בהם. מורגש סריוזי שטון באלה,

 מאפרים שנותנת המערבת, עושה ויטה
 ק, י ל א י ב של ואגדה' .הלכה כמו מתורגמים

 ר ב ו ב ן י ס ר מ של היהודי' המיתום .על
 את שבעשירים ודאי באלה מאמרים ; ועוד
 מקוריים דברים מבמה יותר הקורא דעת

שבמאסטים.
 שבמאסטים המקורית הפובליציסטיקה

הציונית. הפרובלימה בהעמקת ביחור מטפלת
 העיונים סבך לתוך נכנס גרינברג ת.
 את מגדיר הלאומית, האינדיבידואליות בדבר

 הלאומיות שולל בתור אוטיליטאריסמוס המושג
 עוסד הלאומיות, מחייב בתור ואירוטיסמום

 שנחלקים הלאומי, ה״אני" של מהוחו עצם על
 וקופאה מוצקה ישות הוא אם החוקרים, בו

 המתחדשת תנועה בעלת או קבוע וגון צורה בעית
 אל הדברים במרוצת עובר תסיר, ומשתנית

 ומוכיח האופה של האינדיבידואלי הקיום תנאי
 על מגין אינו הפרסונאלי שהאבטונוסיפמוס


