ובשה

ארנגדפלד

לאמור :

התחייה

תחיה

כאשר יברא

השמים החדשים והארץ

החדשה.

כאמור ,התאמץ ארנקלרס לתרגם את הכתובים

על

פי הקבלה

חאמיתית המסורה לנר מסיני מאב לבן ,מרב לתלמיד .כך תרגם

"לא תיכלרן בשר

למשל את הכתוב "לא תבלש גדי בחלב אמר" :

בחלב" .ארנקלרס שינה לתרגם על פי קבלח רק במקומרת אשר
חמינים והצדוקים כחשו בה ,אר בדינים והלכות אשר העם לא חיו
נזהרים בחם מחסרון ידיעת הקבלה .ארנקלרס התאמץ לפרש כמה
פסוקים אר מלות בתורה בקיצור נמרץ על פי מדרשים קדושים
אשר יסרדרתם בהררי קדושת הקבלה חנאמנח מפי התנאים קדושי
עליון וקודמיהם את שמרת האומרת והמקומרת והימים והנהרות
שנשתנו מזמן מתן התורה עד ימי ארנקלרס ,תירגם אז כאשר נקראו
בשמותיהם בימיו.

"הערלה בידינו אחרי החקירות המעטרת האלה ,כי ארנקלרס תירגם
את התורה ביתרון חכמה והכשר דעת רכל דבריו שקולים במאזני
ההגירן ומדודים באמת הקבלה .וברוב אהבתו אל אמונת ישראל

התאמץ להראות כי שתי התורות שבכתב ושבעל-פה אחיות תאר-
מרת הן שקל ,מנה וספר ויגע למצוא מלות ארמיות אשר בהן תתאים

הקבלה המסורה לנר עם

הפשט" .

קדמו לפירושו של מחברנו כמה ביאורים אחרים לתרגום ארנקלרס,
כגרן "לחם ושמלה" ,ר"פתשגן" ,שלא חיו לעיני מחברנו בשעה
שכתב את פירושו "נתינה לגר"

-

חיבור שהשקיע בר ידיעה עמוקה

בשתי הלשונות ובקיאות רבה בכל הספרות התלמודית והמורשית
וספררת פרשנות המקרא ועומק החלנה והדרוש.

עמנראל ארלסררנגר
אדם אציל רוח ,איש-ההגות אשר ביקש כל הימים את עולמו
בשירה וחרא מעררה בעמו וחוקר הפלולקור היחרדי ואימותו שנונח
וההומור שלו פיקח וקולע.
את עבודתו הספרותית החל בפירסרמיר המדעיים במקצוע הפולקלור

היחרדי ומחקרו "קבורת מתים אצל יהודים"
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)בגרמנית( הכתיר

במעגלי

יצירה

אותו בתואר דוקטור .חוש מפותח במיוחד לחקר ההומור היהודי
הראה באוסף הבדיחות שלו "צימוקים ושקדים" )באירית ובאותיות
רומיות(

ובמחקריו :

,,הוויכוח עם אלחים" ועוד.

וחרא משורר-חוגה ומשהו מפקחות ההומור שלו תמצא בשיר~,
המעטים אשר פיוסם בחייו בעברית ובאספרנטו .חן של הומור
רב שפוך על חפואימה השירית-ההגותית לשו "ביו אדם לקרנו",
שגלומים בה רעיונות עמוקים על

תכלית

הבריאה,

על תעודת

האדם בעולם ועל היחס שבינו וביו בוראו .בצורח של חליפת
מכתבים ביו המשורר לביד דברן העולמים ,מתקיים כאן מעיו ויכוח

איוני קטן -
הדעת  -ביו

אבל בלי ייסורים ומכאובים אלא ברוח טובה ובה  mבת
המשורר וביו אלוהיו .המשורר מייצג כאן את שכלו

של האדם הממריא אל על ,המגלח עמוקות ומחשף נסתרות בכוחות

הטבע,

בסתרי

הבריאה

וכובש

בתגליותיו

ובהמצאותיו,

ברוחו

ובדמיונו את כל סגולות הבריאה ועד לכסא כבודו ידמה להגיע,
ועד לפתרון חידת החיים וחמורת .וטענות לו כמובן,

כלפי כל

הפגמים והליקויים המתגלים בבריאה זו ,בחיים אלה .מה טעם
לקמילה זו לאחר פריחת אביב נהדרת כזו ? ומה טיבה של מיתה

זו לאחר חיי אושר כאלה ?

ומכאובים ויסורים מה מטרתם ולמה

ומאיד חם באים ? ולמה נאלץ החכם מכל אדם לבוא לידי המסקנה
המכאיבה

והמדאיבה,

לו ורשע טוב לו ?

כי

יוסיף

דעת

יוסיף

מכאוב ?

וצדיק

ורע

ולמה אסר אל החכמה והדעת ,על האדם את

פרי עץ חד! 3ת ? ואף כאן ,תשובתו של האלוהים היא קילוח מים
צוננים על דמיונו הבוער של האדם היחיד ,השוכח בהתלהבותו

מכיבושיו בטבע ובמחשבה ,כי מוגבלים מארד חם כוחות שכלו
וכושר חישובו ויכולת תחושותיו ,ומוטב שיצניע לכת לפני אלחיר
ויסתפק במה שחונן אותו בוראו ואל ירבה לחתור אל המופלא ממנו.
פואימה הגותית זו ,עוררה בשעתה מורת רוח אצל החוגים הדתיים
בארץ.

ארלסוונגר ידע לשונות רבות והעתיק לעברית מן השירה הגרמנית,
האיטלקית

הlרסאנסקריטית.

וכחסיד

התנועה

האספרנטית,

כתב

שירים גם בלשון זו .בהקדמה לספר תרגומיו לשירי גיחה ,נתן

ארלסורנגר שיר הקדשה לזכר אחות אמו ,הסופרת מרים מדקל

מוזסזרן-ורשברלובסקי ,מחברת הספר הידוע "היהודים באנגליה".
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משה

כספר

ארנגרפלד

חליפת

בינה ובין

מכתבים

יהודה

ליב

גךרדון,

הופיע

בירושלים(.

ו.כך מתחיל השיר ,, :אם אקטן מעטך ,נא קבלי מעטי /
על קברך העזוב ,דודתי".

זר פרחים

את ברחו הלשוני והפיוטי הראה אולסוונגר בתרגומו העברי חמצוייז

ל"קרמדיה האלוהית" לדאנטי אליגיירי ,חרא לא שמר אמנם בתרגום
העברי על החרוז אבל דייק מאד לשמור כאן על המשקל המקורי.
ודאי שתרגומו עולה לאיד ירון על התרגום העברי לש מררפרגר.
מאיר עינים חרא מבואו הגדול לתרגום .כדוגמה לחריזת טרצינות

כאן את עשר השורות הראשונות

של דאנטי ,חרא מביא

של

ה"תופת" בתרגומו של ז'בוטינסקי .כן מאלפות כאן מאד ,ההקדמות
לכל שיר ושיר ומחכימים ההערות והביאורים הבאים בסוף כל
אחד משלושת כרכי הספר.

מעשה רב עשה אולסורנגר בתרגמו את "שירת המבורך" לבחגודגיטח
מן המקור הסאנסקריטי ,בצירוף

מבואות

והערות .בתרגומו

הקפיד

לשמור על אופיו המיוחד של סגנון המקור אף על פי שהוא זר

לסגנון העברי .המבוא לספר ,נותן תיאור לכל דברי השירה ,ומתחת
לטכסט באים ביאורים .הספר עצמו מכגיסנו לעולם המחשבה של
חרדו העתיקה .אלרסורנגר היה פורח מאד לעת זקנתו ובעזבונו
נשארו בוראי כמה וכמה יצירות במקור ובתרגום ,בשירה ובפרוזה

ומוקירי זכרו יקפידו בוראי להוציאם לאור.

אבא

אחימאיו

מגזע האצילים היה ,אציל-רוח ,שנפשו ענוגה ורכה כמשי ואופייו

טהור וצחור כלבנת השמים ורצונו קשה ועז כפלדה.
וחרא נחון בעט שנון ופורח מאד ,שעשחו לפובליציסט לוחם ,לוהט
וסוער ולמבקר ספרותי מזהיר ולבעל חמסה ההיסטורית הממצה
והמקיפה.

במאות

מאמריו

הפובליציסטיים,

המצטרפים לספרים

רבים ,נלחם לבלי חת ובלי כל משוא פנים ובלהט חזוני ,בעד
הגשמת הציונות המלאה והרצופה והצליף בלשונות אש על ראשם
של ממעטי דמותה ומקצצי כנפיה .הרבה מדבריו אלה שנישאו

על כנפי החזון הבוער ,נכתבו בדם לבבו ולאורו של לפיד האמונה
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