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דוד פוגל, לפני השער האפל, שירים, הוצאת מהר" ווינה

1923, הממכר הראשי אצל הוצאת שמיבל, וורשה.

� י במזל, כייוע, ומזלו של ספר זה גרס, שיצא בשעת דמדומי הכל תלו

ערב של עתונותנו העברית ולא הושם לו לב ולא עלה זכרו לםני הקהל

י' איפוא, שנבוא ונמלא את ההסר, ולו גס באהוד זמן הגדול. מן הראו

�זז* ? • ?? כ!צ"' : 

�נצתון נכנס דוד פוגל להיכל השירה. לא לא בתרועת מלתמח ועזוז

� הביא עמו לא כנפים מטריאות ולא זרוע מורמה ולא לשון מורטה. אפלולית

�שירהו ובעצב וםהד היא עומדת לפני "השער חא8ל- ערב עוטה את בת

ר לשער,-אך יודעה היא, כי כל אשר ב ע מ מבלי אשר תדע מה נכון לה 

גג מהמלה על העבד שלא יהזור היה עד השער הלך לבלי שוב עוד. והלב מתמו

והרד אבל נכנע לקראה האותות אשר יבואו.

בשעת דמדומים

על ערפלי סתו אפורים

, הרש י סעו הרש מני
הנעורים.

שתוה אעמוד על ההלון

: — סעו לשלום ! זגוגת אומר

על גוי הרועד—אט יטפס הלילה.

. ן קמטי פני בי גס יזהל 

, הרש—הנעורים. ושם—יסעו הרש מגי

, קול הוגה נכאים הוא קול שירו של פוגל, והדממה, רק קול הרישי

הדממה, קולטת אותו. המשורר כמו ירא את הקול המורם, אה השאון. לילה

, ופסה תאמונח לבוא שמש זורתת. "המהר לא יגון קודר מסביב לו, עטוף 

נכנע לממשלת הלילה, ומוצא . ואולם תוא מסתגל ו יבוא, תלילת יארד מאד"

בה מרגוע ושלוה לנפ*ו. עלינו תלא אימים תתלו תמונת כזו של ערבים:

ושבים כפופים—איש על מתו — השוכבים מאליפים על המישור— "אנו י
ן זה כלום. זהו טבעו של עולם. אי ומכהים דומם עם ערבים'/ אך בשבילו 

. אלא שהוא "משעמם קצת". ולפיכך יש והוא משלים עמו ונרדם אל תיקו

, כי בשורה" לשמוה על ה"

עתה כבר :קרב תלילת תאר ו ך—אל פתהנו

תמהמה בצעדו—ורואת אם נבון לבנו. עוד רגע י

! —סלינו מלאנו כל מראות תעולם—רב לנו I כן חוא . ;
לים—הקרירים עתה כבר נוכל ררת—אל מימיך האפ

כי כבר ארכו בנו תתיים.

"ארכו בנו תתיים", וכבר תיו למשא. ותוא מאיץ בנו ומזרזנו
י ואהרון כבר נכון לדרך—הבת נעלת ונסע— ד חי י קרון  " : לקראת תמות

... תכת" כי לא י

ן בהם לתזק ולעודד ואף אי שבעים שירים נכנסו לקובץ זה ואף אהד 

ן עמוק נסוך על ו יג ניב אתד של עליצות וחדות ההיים לא נמצא בהם. 

ההוברה הזאה מדפה הראשון ועד האהרון. ענוג תתרוז, רוך ועדנת, רטטי

, בלי ם י ל ל צ ב  , ה ל פ א ב געגועים שפוכים עליו,—אך כל זה  נפש ו

קרן אתת של אור שמש, ובלי תקוה לאור שמש.

הנר כבה—האושר כבר בא וכבר הלך

דאב—נוגים נשבה—כילדים ענשם הרב. לבנו י

הנך יושבה על ידי—צללינו גדלו ממנו.

כך רואה המשורר אה ההיים אף בקרבה האהובה. "הצללים גדלים

עליהם". ואף כי ידאב הלב, אך איננו ממרה ומוהה, כ"א להיפך נכנע

... : "שכבי אל הצללים כי עיפת" מקבל את הגורל ואומר לנפשו ו

זיו הנוגים של ת י ת נשקפים לנו מתוך הרו מ א פניני שירה 

משורדנו ולא נשאר לנו אלא לאתל לו, שתתלים נפשו מעיפותת ועוד תצהל
אלי אור שמש ותדות תייס.

לקהל הקוראים הרהב. אבל מהיות ש"הקורות האלה קשורים ואחוזים

, בהיות �ישראלי מעורים הם בהי י חצבור הארץ בתולדות הישוב בכלל ו

מלבד זה הנה אופן תאור המקרים מציג לעיני חקורא נושאם עסקן. צבורי, ו

ן עברה תמונה היה מדרכי ההיים בדור הקודם ומההליפות אשר דרכ

התפתתות הצבור •האשכנזי ירושלים במשך שמונים שפה, ורואים בו אתי

למיום תיותו נאלץ לשכור יהודי פרסי אהד (כדי) להשלים מנין של עשרה"

ובו'"—לכן נמלכו בני המשפהה ותוציאו את תזכוונות לאור עולם. ואמנם

כל האמור כאן אמת וצדק ואנו צריכים לההזיק טובת למוציאי הספר הזה,

שנתנו לנו מקור כ"כ תשוב ומלא ענין לתולדות ישובנו בירושלים, שאנו

ישוב חדשי' " 
ישוב הישן" ושבאמת היה גם הוא, קוראים לו עכשיו ה"

הגירושים. דיפות ו לאהרי שנים רבוה ללא ישוב יהודי בה בעקב הר

נקרא מתהלהו ועד סופו (הוא מקיף, כאמור למעלה תקופה של . תספר

יותר מפ' שנה ומגיע עד כבוש האנגלים האהרון) בהתענינות הולכת

ומוסיפה, והתמונות תמתוארות של אישים ומאורעותיהם יוצאות בולטות

�אופי בכשרון רב. גם הלשון היא קלת ושוטפה ודוקא מפני ומגלוה

פשטותת תיא עוד יפת יותר.

תיו ודרך אגב אנו מוצאים בספר זח הומר תשוב מאד לתולדו

לדוהו , שכבר מימי י י ן נ" לי י מכובדנו רבי דוד  התפתתותו של הביבנו ו

זה'
י
יעותיו ובמרץ מעלליו ואנו רואין בעין, <6נצר נחמך תתנכר ברבוי יד

פרי ממוזג של שני שבטי ישראל, האשכנזים ותספרדיש מיועד לעשות פוי�
ברכה בקרבנו.

לורד בלפור, הייו ופעולותיו, מאת מ. מדזיני, הוצאת
"הארץ", תל אביב תרפ"ה.

לא תית עוד "דבר בעתו" כהוברה זו. לורד בלפור נישא עתה על כל

שפתים בישראל ובני עמנו מתגאים בו ומתבבים אותו עוד יותר משחתגאו

לפנים בלורד ביקונשפילד וסיר משה מונטיפיורי ותבבום. ובקורות בני

עמנו ודאי שישאר תשס הזת לתפארת ולסמל הצדקה והתסידות לעולמים.

ן ספק שתקום בקרבנו ספרות שלמה על האיש הנעלה הזה ודור לדור אי

, איפוא, מאד את צורך השעה, ן ו ו י כ . המהבר  עליו ותולדותיו יספר את מ?

�תראשית של ספרות זו. בחוברת זו מסופר*ם תולדות בנתנו לפנינו עבודת

קורות התעלותו במעלות המדינה, ערכו ופעולתו במדע, ולבסוף— בלפור ו

השתלשלות דעותיו הציוניות עד שתתבטאו הללו במעשה מדיני רבשישאר

קשור בשמו לעולמים — "תצתדת בלפור". בסוף החוברת ניתנה רשימת

ילוסופיים של בלפור ומן תספרים שכבר נכתבו עליו באנגלית. מכתביו תפ

יונוהו של בלפור, שהיא נמשכת באופן �אופי מאד מתגלה לנו בצ קו

ישר מן המסורות האנגליות תעתיקות ואינה אלא המשך ציונותו של

ו יצק בלפור מים מילדותו ועל דעותיו המדיניות די י , אשד על  דיזראעלי

�ביקונספילד בימי הקונגרס י ו של דיזראעל ר י כ ז מ נתהנך. בלפור היה 

רעיון הברליני ומכאן מתחלת תתענינוהו בעניניי המזרה ובודאי גם ב

ישיש הגדול" על הפרק, כי לא היתת השעה , שאמנם לא העלהו אז ה" ני ו הצי

מוכשרת לכך. אבל מה שהגה כיקונספילד ומסר לבלפור הגיע סוף סוף ליד*

. ק י ת ו א  ר ו ק י תניכו ותלמידו.  גלוי אחרי ל"ת שנים ע"

. ע ו ^ב ה � ח ו ל
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