רשימות ספרותיות.

מקרקע אהד .חלק זה של המירה הפיוטית

לא ניתן להתרנם כל צרכו .ואולם היםח־

האחרון עומד מחוץ לארצו של המשורר

ומחק לאומתו ומחוץ ללשונו  -חה הוא

חלק כל הקוראים שבכל עם ועם.

אכל נם אלה המתירים את התתומיפ

לבוא בקהל מטילים עליהם חומרות רבות.

אומרים :חיב המחרנם לבדוק בשבע בדיקות

כל ססוק וםמוק ,לבחון בחינה אחדי בהינה

כל בטוי ובטוי ,להיות חריף ובקי ,ואחרי

כל אלה-ימתין עד שתשרה עליו רוה־

הקודש ותכשירתו לתרנם פסוק כהלכה.ז

היש צורך להניד ,כי רוב הצבור.

של מתרנמים אינו יכול לעמוד בנזרה זו י

אך מלבד זאת תמה אני ,אם יש לעולם

הפפרות צורך בה .סוף־פוף הרי אין

המתרנם צריך להיות דיקן בגוונו יותר

מן המחבר ,ואנו יודעים ,כי רק נזם*•

קטן מאד של פסרי־שירה יש בספרות־

העולם ,שאין בהם חפיר ויתיר ,שכל

מלה שבהם היא שקולה ומרודה ,שאי־

אפשר להוםיף עליהן ולנרוע מהן .הרוב

חנדול של הספרים ,אפילו מן החשובים
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והמעולים ,אינפ כתבי־קודש ואין צורי־

כלל לנהונ בהם קדושה יתרה .העיקר הוא,

ש ה ת ר ג ו פ יעשה על הקורא

מעין אותו הרושם שעושה

,ויי ,

הספ

.I

על ה&דנומים.

רניליפ ה״מפונקים• לקרוא תנר על

תרנופ דברי שירה ,אפילו בידי מומחים

לעבודה זו ,ורואיפ בזה מעץ חלול הקודש

של הפואזיה .מזמן לזמן הם באים ומוכיחים,

עד כמה ניטל יפיח של יצירה נדולה

סלונית ופלונית לאחר שלבשה צורה

של לשון נכריה .אומריפ על דרך המליצה:

הלשון לנכי יצירה פיוטית חשובה אינה

בבחינת קליפה לתוך או משבצת לאבך

טובה ,שאששר ״להפריד בץ הדבקים•,

אלא הרי הן כנוף ונשמה מחובריפ זה

לזו ,שרק ״המות יפריד ביניהם׳.

ואולם רואים אנו ,כי כל היצירות

הפיוטיות הנדולות הולכות ונעתקות מלשון

אל לשון ,וכמה וכמה מן המשוררים

הנרולים כיותר נעשו על־ידי התרנומים

לקנין רוחני של כל עמי התרבות .מימן

הוא שיש צורך ויש תועלת לעולפ

בתרנוםים ,אף־על־פי שפונמים הפ את

היצירה• הפסדם ,כנראה ,יוצא בשכרם.

לשאנו מעייניפ קצת בדבר ,אנו

םוצאים ,כי נל יצירה נדולה ,עולמית,

•ש בה שני יסודות :האחד הוא לאומי־

סרטי והשני הוא אנושי־כללי .הראשון

טובן ומורנש ׳שה רק לבני־עטו ולבני־

ארצו של המשורר ,שנשמתפ ינקה עפו

ו#יזות ס&רותיית.

סכל הדורות והארצות• .הם ננשו אל

העבודה ״כמאיםה הזקה ובמנםה כרודה••

ואולם יש לקבול על בעלי ״יפת* ,על.

שעשו את מעשיהם בחשוון יותר טדאי.

נראה הדבר ,כאלו ראו האנשים הטובים

ההם את האוצרות הרוחניים הרבים

והעצומים ,שאצרו עמי אירופה במשך

דורות רכים ,והמלאכה מרובה להעביום

לעולמנו העברי ,ולפיכך התאמצו לסהר.

בעשיתה.

החסרון העיקרי שברוב תרנוטי ״יפת•

הוא ...דיוקם .סי שרוצה להוכח ,עד

כמה צדקו הדברים :״כל הסתרנם פסוק

כצורתו ,הרי זה בדאי ,,יבוא ויקרא ,למשל,

את ״יסורי ורטר הצעיר• ל נ י מ ו בחרנומו

של מ .ווילקנםקי (.יפתי ,קובץ  )Iאו את

הדרםה ״סיכאל קרסר• של נ .הויפטמן

בתרנומו של י .ח .במר .אין אני מתכו

ן

אל אותם הברכריםסים הנם־ם ,הצורמים

את אהן העברי ,אלא אפילו רבים מן

הפסוקים שאץ בהם חטא ללשון העברית

ושמושה אינם נאים כלל וכלל בדברי־
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?ירה .לא המלים בפני עצמן הי העיקר

ביצירה ספרותית ,אלא צרופיהן זו עם זו,

כשם;,ש*רוף־קולות בורא ננינה וצרוף־

קויט ז־*ושה ציור .תדנום מדויק ,מלה

במלה ,יפה לתלמידים הקונים דעת לשון

נכריה ו.זתרנסים פסוקים כצורתם למס

תרניל .אבל מי שבא להעתיק יצירה

פיוטית מלשו ן אל לשון מחויב לבקש

בלשונו פליפ שהולמות את המלים

שבמקור ,ששקולוח הן בננד המלים

שבדבר המתורנם ,לא רק שמפרשות

ומבארות אותן.

המתרנמים העברים שבדור היןדם,

מבית־מדרשו של קלמן שולטאן ,הרנישו

בכך ,ולכי ותרו על הדיוק ,ולא עוד

אלא שהתירו לעצמם נם לשנות מסט:ע

ששבע המחבר ,והכל כדי לניר את הספר

ולסיכד אנו רואים ,כי הספרויות

 -הצעירות הולכות ומכניםות על־ידי תרנומים

י אל אוצרן את היצירות החשובות שבלשונות

־הנכריות ,וההון הרוחני הזה שהעמים

•הצעירים לוקחים בהקפה מאת שבניהם

׳הזקנים משמש יםוד לבנין הספרות

הלאומית שלהם.

נם בספרותנו העברית ,ככל תקופה

של התעוררות להרחיבה ולהנדילה ,באים

שוםרים לתרנם דברי־שירה מן הלשונות

הלועזיות .אכל כאן קשה ביותר שאלת

התרנומים (ומשום כך אפשר שלא הצליחו

כסה ובמה גסענות כמקצוע זה) .מלבד

שהלשון העברית אינה מסונלה עדיין

למסור כראוי את הדברים הלועזיים .מפני

חוםר מלים וניבים ,נשאר חלק נרול של

יהיצירה הלועזית ,נם מן היםוד האנושי,

הכללי ,שבה ,ז ר להרוח העברי ,ולפיכך

אינו נקלט יפה בספרותנו העברית.

יש אוםרים ,כיון שכך ,אין אנו

צריכים להכנים לתוך ספרותנו העברית

״ילדי נכרים־; וכשם שהאומה העברית

לא השתדלה לקכל נרים ,כך ראוי לה

לספרותנו העברית להרחיק את אלה

היצירות שלא יצאו ממקור ישראל .ואולם

זו היא רק דעת יחידים ,שבכלל הם

כופרים בצורך וביכולת להוויות ולפתח

את הלשון העברית וםפרותה ,ולכן הם

מסתפקים בשכרי־לשון ובשברי־פפרות.

 .6בן־איידזר.

אף־על־סי שאינם מדויקים ,אבל אתה־

טועם בהם את טעם הספר הטתורנם ,אתה

נכנם לעולם המתואר בו ,ואתה מרניש

בנשמתו המיוחדה לו .אמנם חסרה.

בתרנומים אלו שלמות הסננון העברי ,אבל

בכללם יכולים הם להיות לםופת ולהוכיח,

כי כל מתרנש לא יצליח בעבודתו אלא

אם כן יעשה מין שותף .להמהבר ביצירתו.

צריך להוםיף ,כי על־פי רוב עולה

דבר זה בידי מתרנם׳ כשיש לו ענין עם

ספר בינוני ,שאין הוא רואך .את עצמו מחויב

להיות זהיר בכל תנ וקוץ שבו ,כדרך•

שצריך לנהונ בספרים קלםיים .ומטעם זה

ראוי להצטער על שמזלזלים בספרותנו

העברית בספרים בינונים ,שכדאי היה

לתרנמם .תרנומים כאלה היו מעשירים

את הלשון העברית ,והעיקר-היו מרבים

את קהל הקוראים עברית.

לתרנום של ספר־שירה קלםי מוכשר

רק איש שהוא עצמו משורר ויש בנשמתו

ניצוצות מנשמתו של הפיטן המתורנם

על־ידו .אם עלה בידי שאול טשדניחוב־

סקי לתרנם ככשרון רב את ״שירת
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היאותה* לה .לונגסילו (הוצאת ,מוריה•),

עד שהקורא העברי (לאחר קצת יסורי־

עיון) טועם טעמה של שירה זבה !ו-

לפי בטויו של המו״ל-א־ן זה אלא (כמו

שהוא מספר בהקדמתו) .מפני שנפשו

גקשרה כשיר הזה מימי ילדותו ושמר

בלבו את אהבתו שנים רבות/

על התרנום הנפלא לכתבי

שלום־עליכם ,שנעשה בידי הסופר

י .ד .ברקובץ ,כבר העירה הבקורת שלנו

כמה פעמים .רוצה אני כאן להעיר ,שמלבד

כשרונו הנדול של המתרנם וחכתו הרבה

אל עבודתו הועילה לו הרבה הלשון

היהודית ,שבה נכתבו ססורי שלום־עליכם.

אמנס לה ,כסה שנים שורר בקרבנו ״ריב

לשונות׳ ,והוירק נחשב עתה להוןוינ.

מכרי ולקרבו אל לב הקורא העברי.

שיטה וז ,כמובן ,אינה רצויה,

לא רק מפני שאשור לעשות ביצירה של

אחר כאדם העושה בתוך שלו ,אלא

משום שאינה מביאה אל תכלית התרנום:

להכנים את הקורא אל עולמו של המהבר.

חדנום .חפשי׳ כזה הוא על סי רוב בבואה־

דבבואה של המקור ,ושכרו יוצא בהפסדו.

ואולם נם השיטה הקיצונית האהרת,

שאחזו בה בעלי .יפתי ,אינה טובה ואינה

יפה .מלבד שתרנום כזה מרחיק מן הספר

את לב הקורא העברי ונוטל מן הלשון

העברית את הודה ואת דוה ,אץ הוא

משינ את התכלית הנרצה.

הרבה נרם לפנימת התרנומים של

.יפת• ,סלכד פזיזות העבודה ,נם דבר זה,

שהשירות הסתורנמות נכתבו .נרמנית ורוםית.

שתי הלשונות האלה רחוקות מאד מן

הלשון העברית באופן שמושן ובכנין

מאמריהן ,ולכן קשה ביותר התרנום מהן,

והמתרנם פונש על כל צעד מכשולי־

לשון .ביהוד פונם התרנום מלשונות אלו

לעברית -הדיוק .ראיה מוכיחה לכך

אנו מוצאים בתרנומו של י .ד .ברקוביץ

לספרו של טולםטוי, :ילדות• (הוצאת

״מזרח ומערבי) .כשאתה קורא את התרנום

היפה של אמךהסננון העברי הזה ,והספר

הדוסי פתוח לעינץ ,מתפלא אתה על

יסי־המלאכה ועל הכח הרב לכבוש את

״לשונו• של טולםטוי .אבל בכל זאת אין

רשישות םשריתיות.

בו בזמן שבאוהל ספרותנו נראו בדורנד

משוייים נדולים מרובי־כשרון ועשירי־

רוח ,שהאפילו על המשוררים של חדור

הקודם ,אין לנו עתה אפילו מספר אחד,

שנוכל לאמר עליו :י״זה ינחמנוז•

והפלא בדול יותד ,לאחר שאנו־

יודעים ,כי בץ מספרי דורנו יש בעלי־

כשרון בסדה מרובה ,מהם אםני־ציור

ומהם דקי־רנש-,במדה שלא היהה מצויה

בסופרי הדור הקורם .ולא עוד אלא

שהלשון העברית בימינו מוכשרת וםסונלת

לברוא בה יצירה שלמה יותר מן הלשון

שכתבו בה סופרי הדור הקודם.

והרי נם חיי היהודים בדורנו עם

הליםותיהפ ותםורותיהם נותנים חומר במדה

מרובה ליצירות נדולות .כמה וכמה מאורעות

עוברים לעיני סופרינו ברחוב היהודים ,זה

שהולך ולובש צורה חדשה ,ולא שמשו

הומר לשום יצירה חשובה.

אצל משוררי דורנו אפשר לראות.

את פני הדור ,את יםורי־הנפש של

היהודי שהכיר בלקוי־חייו ,את הנענועימ

החזקים אל העבד ואת השאיפות העצומות
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אל העתיד ,את החיים בין תקוה ויאוש׳

של דור המעבר — מה שאין כן אצל

מספרי דרנו :הם לא קבעו ביצירותיהםי

צורות־החיים של דורם.

הפתנמים אוםרים :״השידה הי*

הד החיים• ,ו״הספרות היא ראי החיים•.

את ההד אפשר לשמוע מרחוק ,אך

בראי יכולים לראות בבואה של דבר,

שעומד כננר ו בקרוב־מקום .ואולי בחלוק

זה שבין ההד והראי יש לבאר את

דלדולה של הביליטריםטיקה שלנו.

המשורר הוא בעל אוזן דקה״

שקולטת את הקולות העולים אל׳ו מרחוק,

והמספר הוא בעל עץ חדה ,שרואה את

הדברים העומדים סביבו .המשורר יכול

לשאוב ממקור נשמתו הוא ,והמסםר

היותר מסוכן ללשון העברית .אך הרי אין

לכחד ,שכמה מאות שנים חי ו שתי

הלשונות זו בצד זו ברחוב היהודים.

הז׳רנון קלט לתוכו לא רק המון מלים

עבריות ,ניבים עבריים ,אלא נם אופני־

בטו* עבריים .והז׳רנון ,הלשון המדוברת

בפי יהודים (לו נם בנלות> ,ודאי שהוא

מסונל יותר להטמע בעב-ית משאר

לשונות נכריות .ולסיכי יש כתרנומים אלו

מזרנון לעברית ברכה מרובה לתחית

לשוננו ,שאנו שואפים לעשותה מדוברת.

.II

דיורים הע?רים.״־׳ ־1

ממני מה אנו מוצאים בספרותנו

החדשה של זמננו רק רשימות פורחות,

תמונות קטנות ,ציורים בודדים ,ואין לנו

אפילו יצירה חשובה אחת ,שתהא משמשת

אספקלריא לחיי היהודים לדורנו?

הקטנורים של ספרותנו רואים בזה

טיסן מובהק לדלדול הכשרון של מספרי

דורנו ,ומתוך ננותם הם באים לשבח ולפאר

את סופרי הדור העבר ,שראוים ,להיות

למופת•.

והםנינורים באים ומלמדים זכות על

מספרינו ומוצאים כמה וכמה מניעות

ומכשולים מן ההוץ ,שאינם נותנים ליצירה

גדולה לצאת לאויר עולמנו.

הצד השוה שבהם ,שהכל מודים

כדלדולה של הביליטריסטיקה העברית,

אלא שהללו תולים את הדבר בירידת

