
הויזר נםתלי
 העברי המשורר - חראפוסטה וולאדיסלאוו ־-<

הנוצרי־פולני
ב( שהותו נעת שיחה )מתוך בו גי

ב על וחבטת• •תודי ספריב עבריים. בפ-
י אותי ענינו העבריות האותיות מ על• ו

 הסאודר בלביב אהה האתרוגים ניסים
 וולסדיסלאוו הנוארי־פולני הידוע, העברי

i העורכים אתר ררומסתת v ח.אילוס־ 
 אאר םק־סכוב, ונוח׳ינג■ קוריר סרובני
 ארק גרינברג. א. וא. ביאליק עליו ויעידו
 יודעים בעולם גוערים אאה או הסאה
 היחודית תסחלת באולם בסורר. עברית
העב האירים את תראסוסתה פרא בלבוב

 לפו־ סענדית תדנוסיו את ונם אלו ריים
 רהר אותו. לאסרע אבא הרב. האהל לנית.
 לסאורר וחודה והתלהבות אסתת מתוך

סוערות. נשים בסתיאות
 על תראסוסתה־ •6c עתונאים בסםיבת

-לאסן: הדברים את עעסו
1890 בענת נולדתי אבר. בז תגני

 ללמוד התחלת• לטא־ניב. כמוך בבז׳סכו
 ילד. ולא נער נבל כאהייתי םפר :ני־.

 ספר בית אל ©חלאות נסרתי בטאדנוב
 לניו■ בבנדי .1914 באנה זה היה תינוני.

 לביב. בחועות הסתובבתי סולני גיסטן
ח הסביבה בית־מסהר־ אל ראוה חלון לפגי זמרתי מדי נסואי׳יב ה

 דסרא־ .—ראריריאראל דלאוטית הספרות
 אל החדא תסעום בריאים. חדאים חיים

 בסםרות הנטזא חארץ־יאראלי. היהודי
א־,—תעבו חר  בדוםע-חיױ אוחי מיאן■ ./

 הגולה בתפועות העברית חסודות חבריא.
 וי־ נאנועים .“.סדודאוזורוז ביאויי ©לאה

 רוח נאוסת א״י טפיות ואילו סורים.
 או• — דעתי לפי •רופא. הדוח יעידת אל
 תהיים — על חרוזה* לאתר ד־פפוסטה ס־

 מסאי. ליום בעלי אינם בנלית חירידיים
 ראות מעידה האדרה חוט נטול• הס כי

•איסית.
חטסורית? ויעירתך —
 י ת־ניכי• ונם תסעורית יעירת• —
 סרא־ אעברח באנה אנה. כני א*א אינם

 עב• אורי לכבוד נםםיבה בעדאעוב ת•
מז סחנורו יזטע סולני כתרגום נרינברי. .

ה התרגום בגילה*. חתה־. לות  חן. מ
 לבי על דברו פידהורן •י. •ד״ר גרינברג
I רואם על• עאוז גרינברג ביעיתתי. לחתסיר

I אירים לכתוב התסלתי לו והודות כביר י

 תאוסה סלא פאזם היית• כביד; רואם
 וענית• בית-טסחר לאותו נכנסת• לראותם.

מ נבי על נאאתי ואותו עבר• סםר איזה
 אעברו הסלחסה סלסול• כל בנדם: סיע
 בהזנת דאוסטרי-איסלדי. החרב בחזית עלי

רי סם• בסירזל קניתי 1918  ללסוד. מ
 לסוד מספר■ ללסת• התחלת• 1919 באנת

 אלה אבל י. ®ו ב יולדו ואבח רעם סאה אל
 נחת• עיזי אז לסדתי לא נסיונות. רע חיו

 בתור י ואם/בדר. ללאמיביץ נסעת• .מרת.
 דסלנייעפית ב״אונגות ©תהילה עתונאי

 נ.סולנית•. בז ,ואח■־ )פא״ט( חםולענית׳
 אנת ער העבריים לסוד• את חססעת•

 לארעעוב עברת• האנת כאותה .1927
עודןיע•״. עוריר ל״אילוסםדובנ• ונכנסת•

 על• עאתוז

 לחתהיל אוסר אננדית• ער מכריע. רואם
תי זו לססרד. העברי. חלגעד את אוב  ל• מי

העב הפועת הוא רבי ביעליע. אירי קובץ
 ®ת• יום ועד וולעובסלי א. הידוע רי

 את אות• ליסר ד>א תודה. אכיר לו אהיה
 חבור• קראה• . בן אחרי כיאליל. אירי

 מעדני• ספרים, סובר סנדל• איוס־עליבם.
ואתרים. חובסע•

 לרנל• נם אות• גוענינת העברית תאפה
 בעד סנדל העבר■ אתעס חדאד. הסלחטה

העב העם בגורל מאה סתענין תגני עיוסו.
 העבר• העב יסידי לסולדתו. האואה רי

 סד־ אנואית. ראות סניזודת ללב• התרו
 הנענועים בעיער עולים •עברית אירח

 מדיניים לחיים — אלו לאסים אלו. אייה4
 היא ללבי ערובת אאתר זה ולסיוה אלו.

 סיםום תנדאה חנלותיה. העברית חספיווו
בעיני הן יותר טיעאת בפילניה, יהודי

בעברית. ■פוריים
אלך? הת־נומיב אל סיבם וסח —

 — הראוסטח אסר — עבאו עד —
 לפול- מברית בתרנוסים עהעו יהודים רע

 יותר או לעברית. סםולנית ולהםןת נית.
 מאשר לסולנית עברית יותר תרנסו נבוך.

ר יחם חוטר לעיין יא לעברית. סולנית  מ
 בכלל יא העברית. ליעירח הפולני תעבור

 רוחני חיבור או הדדי, נפשי יחם אל תוסר
 עעת הרנסו ותימודי. הפולני הענוד בין

 אלום־עלינם. פרץ, אל חבוריחם לנולנית
 את לעגין אני רועה ספרים. סוכר ©נדל•
 ההדאה. העברית בספרות הפולני תעבור
 הלאו- אני בי; נאד לבנות הסעה הגיעה

 בהדה רזה התפקיד את על• ולסתת• סים.
ם עבודתי אלהן על הספרית. אי מ  התו־ נ

 חניבילה דלקסה לפולנית מעברית טסים
או ,‘הסשונעי .ױסל סועולוב אל הארוכה

 גרינברג■ עב• אודי חבורי אל אלסח רח
 פיאליע. נ• ח. אל “ורביע• סורות .שלאח

 אועא סאום גרינברג את סאר אני אוהב
. נותב מו ד  אני לעברית ספולגית ב

 הנידיס וויספיאגסקי, אל .יניאל" מתרגם
 וחי ע׳ונסנונסעי ©דין אל פטנטנים יותר

 רגע על חסיוטיית .גן". אלו פואיסה
רי בגליל תאברים אל האחרונות הפרעות

 .עאן", קינופניעפת אל וזגובילח את שא.
 ..הפתעה' סינעיביץ. אל הסגנן״ .יפנסל

 אלסה אודה לי יא רוזטנודובהקי. אל
 לדבר עדיין רועה איני הא־ תבניות על

להנאמתן. אגע ס־פ עליהן
♦

 אבזטן ר־אפוסתת •es© איתתו בניה
 ב® ליאותח לא״י •עלה סרוב היותר
עבו עם אמע• בלתי ביחס וייבוא עיניו
ההרעדא. היהודים אל וחייהם דתם

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


