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 נר נ וי ו ם. ם. עומד ולפיכך פאסובר,
 הסימנים פי על שרק ומרגיש, וו דמות לפני

 - דבריו פעולותיו, אמגותו, - החיצוניים
 דורו, בגי בחברת מקום לו ליחד אפשר

 פנימיות םי על ואולם המפורסמים, הפרקליטים
 נעלי הם מכולם, הוא ומופרש מובדל נשמתו
ן. ו א נ - והוא יותר, או פחות כשרון,

 מ. מ. של דבריו את קורא כשאתה
 ועל פאסובר של גדולתו על בר נ ווי
 לו שהיה המיוהד הכח ועל מחשבתו אופן

 ולהאיר שלם בנין קל בדיוק ולבנות להרוס
 מסובך- ענין על הדש אור יד כלאחר בהערה

 של דמותו לבך על משים מבלי עולה
 הגאון היהודי,-הוא שבעולמנו אחר גאון

מווילנא.
 ספרים אחריו לנו השאיר לא זה גם הרי
 היה הוא וגם - שלמה שימה יצר ולא גדולים

 אפוא איגה היות־פאסובר פרוש...
היא. עולמית חידה בעולמנו: חדשה חידה

בן־אליעזר. מ.

"העבר׳
 והיהדות. היהודים ימי לדברי רבעון
 המשתתפים גינזבורג, ש. העורך

 אייזענשטאט, א. מ. ד״ר :בעריכה
 הוצאת ראזענפעלד. ש. כץ, ב'צ

תרע״ח. חשון־טבת א. כרך "חיים".
 בספרותנו מיוחד מדור לקבוע הצורך

 עתיקות מלקוטי הישראלי, ההיסטורי למדע
 המנומר, החומר ולכל היסטוריות ותעודות

 הורגש שלנו, העבר חזיונות על אור השופך
 ומכתבי שהמאספים מודים, הכל כבר. זה

 בלשון העבר לחקר הוקדשו אשר העחים,
 ״£3.? גתחקגז־ס“, ח״8?8צ:11ז06“ כמו הרוסית,
 בלשון זרים גידולים היו באלה, וכיוצא

 התעודות אותן כל קורא אדם כשהיה זו.
 העברי בנוסח הכתובות והרשומות.

 מרגיש היה נכדיה, בלשון שלהן המיוחד
 ומן העצמיות מן הרבה אי־נעימות. איוו

 ענינים על השפוכה המיוחדה המקוריות
 העתיקה או הקדמוגח צורתם לפי כאלה
 וחוץ נכדיה. בלשון ואובדת הולכת היתר.

 שאוספים מה כנגד קובל הלב היה מזה
 העושר וכל העבר של הזהב אבקי את

 כולם והרי זרים, כלים לתוך שלנו ההיסטורי
 אכסניה על ינועו זד. ולמה הם, עבריים
 היו השני הצד ומן - וחולפת? ארעית

 העתים מכתבי מתוך לעינינו מזדקרים
 ה״ספציאליים', המאמרים אותם כל העבריים

 והיו מהם, עולה היה .עתיקות" שריה
 עם יחד נתונים בהיותם למשונים נראים

 שעלחח היצירות, ושאר והספורים השירים

- *רב בענין באמת נקראים והדברים
מקומו את מכיר היה שבזה מאמר אבל
.העבר" ב, ולא שהוא עתי מכתב בכל

דוקא.
מורגש *התומר של הארעיות ומלבד

 החיים בכורי ריח עם העלומים סאגת מהן
 הולך אחד שמצד שכזה, ומצב בלבלובם,

 שני ומצד נכרים נכלים עברי מדע ונוצר
 הספרות לתוך דופן' .יוצא כעין נדחק הוא

 למדע פגיעת־כבוד היתה - החיים לעניני
להתפתחותו. ועכוב העברי

 נעשה אחדות שנים לפני עוד ואמנם
 ידי על־ בעברית שכזה מדור לקביעת הנסיון
 מאספים להוציא שנגשה .מוריה', הוצאת

 ררויאנוב, א. של בעריכתו .רשומות' בשם
 בדפוס, מסודר היה כבר הראשון והמאסף

 של הרוגזה עלינו קפצת שבאמצע אלא
 ספרותנו כל אח משרשה עקרה המלחמה,

נתקפת. זה נסיון וגם
 למלא .חיים־ הוצאת באה הנח ועתה

 .העבר" של יציאתו הזה. החשוב הצורך אח
 גם ומה בספרותנו. חשוב חזיון אפוא היא

 : ומעירה באה *.העבר של שהמערכת
 באים שאנשים ביח־עלמין, איננו ש.תענר

 ירמה לא גם נהדרות, במצבות לפארו
 עתיקות שרידי בו שמלקטים למוזעאום,

 לח, מלא חי עכר הוא ונשמה. רוח חסרי
 עמו המחובר שלנו, ההוה ישתלשל שממנו
 בצבעיו להקימו נשתדל ואף חוטים, באלפי

 היהודים חולדות את וללבן לבאר הרעננים
 )תעודת אחרונים' בדורות ביחוד והיהדות,
 מעודדת המערכת מצד זו הבטחה - .העבר״(.

 להעבר הנתיבות את המבקש הקורא, את
הישראלי.
 הענינים', ב״חוכן עין נעיף כשרק ואולם

 בעצם מפליאה ארעיות אלינו מתנלית מיד
 התקופות. של קצת מוזרה וערבוביה החומר

 חסידים' ).ספר ונשכח דחוק דור של בת־קול
 היסים להד ומצטרפת עולה צינברב( י. של

 עם מתלכד הרחוק העבר לנו, הקרובים
ממש. ההוה עם הקרוב, העבר

 שם באים ההיססודי החומר עם ויחד
 אל שייכות שום להם שאין סתם, מאמרים

 על גינזבורב שאול של מאמרו כמו העבר,
 ביצירתו הדש קו מגלה שאיגו מאפו, אברהם

 בצד גם מטפל ואינו לכשעצמה מאפו של
 מאמרו למשל, או, זה; שבחזיון ההיסטורי

 כלום - מנדלי המנוח על עפשטיין זלמן של
 של ענינו ומה ? היסטורי בירחון מקומו
 ש. פאת ומעשים' .אנשים כמו מאמר

 *והמעשים ה״אנשים אמנם לכאן? רוזנפלד
 המלחמה בשעת בפולין היהודיות העיירות וחיי
בספר, שיכתבו היו ראוים הפליטים וזרם

 נין שהרבה גדול, לקוי עוד *ב״העבר
 הנראה, כפי תורגמו, בו שנדפסו המאמרים

 לא מצדה והמערכת אחרת מלשון לעברית
 והסגנון, הלשון תקנח על וכלל כלל שקרה

 בכבדות, המתורגמים הדברים נקראים ולפיכך
 האוזן את צורפים הלשוניים והשבושים

מסש.
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 לא *.העבר רמז במבחב־עתים אמנם
 חשיבותו כל - העיקר, הוא בלבה הצירה •יפי
 היסטורית־ ברונוגרפיה אבל ההומר; והוכן היא

 המטכ-לת חסידים', "ספר במו ספרותית,
 מאפו, על במאמר או יצירה, בחזיונות

 מלתא והסגנון הצורה שלמות גם הרי
היא.

 גדולה בלשון, הלקויים רן יותר ועוד
 שאין אלו, כנין שבתרגומים הקלקלה
 שנים לפני ,תרגום', בשם אותם מציינים
 את השמיע שברדיצבסקי אחרי אחדות,
 בספרותנו', הגבולים "טשטוש על העזה מחאתו

 התרגומים את להפלות זמן־מה נוהגים היו
שוב מעלימים ועכשיו "תרגום־, בציון

 ב״העבר' מדפיסים וכך זה, מחזיון העין את
 הלשון שרוח מאמרים, של שלמה שורת
 ממש, שורה מכל ועולה מבצבצת חזרה

 ירחון והרי בשתיקה. זה על ועוברים
 את לזייף צריך שאינו ודאי היססורי

! ההיסטוריה
 בנוגע גם ב״העבד' הלקויים עוד רבים

 אבל לצורתו, בנוגע ונם סדור־החומר לשימת
 שערכם דברים, גם לנו הביא אלה לעומת

מעט. אינו ההיסטורי
 היוסן את לציין יש האלה הדברים בין

 משנת המתחיל גוררו], ל. י. המשורר של
 היומן לחייו. האחרונה השנה היא תרנ״ב,

 והרבה ב״העבר', הראשונה בפעם ניפס הזה
 לבו ממערכי הקורא בו ימצא חיים רשומים

 למעגל אז שהניע והעיף, ההולה המשורר של
 הרוחות, מהלך הד וגם האחרון, ויצירתו חייו

 דפים מחוך אלינו מגיע בספרותנו אז ששלט
 העברית השירה אבי את אנו רואים אלו.

 שניו גבל תחת קצת בהכנעו המודרנית
 כבר שפרש מי של בבדידותו האחרונות,

 אלא לבו, שיר את לשיר לא זוית, לקרן
 עדיין זה עם יחד אבל עיפית. איזו מתוך

 כל את נוררון של הבוחנות עיניו צופית היו
 חושו היה ער כסה ער בספרותנו, הנעשה

 שההחילי החדשות, הריחות כלפי המשורר של
 לראות יש העבריח, בספרות מנשבות אז

 בך "הוצאת ספרי אח שהעריך בהערכתו
(.31 צד - )״העבר־ אביגדור'

 את צובסת שהיתה המרה, והקובלנא
 הפרנסה טרדת על ישראל סופרי כל לבות

 של זה יומן מחוך גם עולה המעליבה,
 עמר חייו כל של ארוכה תקופה גוררון.

 ובאחרית והסברות, השירה פסגת במרום האיש
 איזו על שכרו, קכוח על מתאונן הוא ימיו

 : צדרבוים לו שמציע לחידש, רובל תמשים
 ובעת מתחושת, מהלחי עבים, יתקדרו "שמי
 לקחת נפסקת. פרנסתי גם זאת ועצבון רעה
 לתת אומר עפרון אשר המועט השכר את
 לעומת באין במוהו כי לבי, יתנני לא לי,

(.3>־. )שם צרכי'
 ותהפוכות עלילות רבת תקופה על
 היהודים ה״סאלונים ימי הגרמנית, ביהדות
 י. עומד הי׳ט', המאה בהחלת בברלין
 החזיונות שרשי על לההחקית המנסה לעווין,

הקרקע אח שהכשירו והחברותיים. המדיניים

אבל אלו, מצוינות נשים של הפנימי העולם
ידועים, מקוררת פי על מסטר שהוא מה גם
המיוחד זה בחזיון פיו על שנרגיש דיו,

במינו.
וגריגורי ראטנר מ. י ברבר הרשימות
שנמצא החוטר פי על שנכתבו גרשוני,
כבר הקיובית הבולשת של בארכיון

 על היהודיים הטרקלינים של להשפעתם 1
וחוקריה. סופריה על הצעירה', "גרמניה |

שמעון כתב כבר זו תקופת עצם על
"לתולדות גדולה מונוגרפיה כרנטלד

י׳ל ד־ר - ולפניו הדתית', הריפורמציה
 ובכלל שהוציא, שלו, כ״מאסף' קנטור
היהודית כספרות לכתוב בזה הרבו

 מצוי שאינו העברי, לקורא אבל - בגרמנית
 לעווין שמספר בדברים רב ענין יש זו, אצל

 פרצופיהן כי ואם היהודיים. הסאלונים על
 וורנהגן רחל הסאלונים גבורות של

 במאסר בהן מדובר שהרבה הרץ, והנרימה
 כי החיים, בשרטוטיהן לפנינו קמו לא זח,

לתוך נכנם ואינו מתאר אינו המחבר הלא

 לפני עצמו המחבר אותו על־ידי נתפרסמו
 היתה ואם מייסל', "קיוב. בעתון ומחצה שנד.
 הריבולוציה ימי בראשית הפתעה איזו בהן

 קצרות רשימות אין - יומי, עתון בשביל
 היסטורי. למאסף חומר להיות מספיקות אלו

 זה לגרשוני, בנוגע הדברים קלושים ביתור
 נאלאנס שה׳ מה רב־הפעלים. הריבולוציונר

 הים מן מפח אלא אינו עליו מספר
 רבי חייו מקורות בודדות אפיזודות ממש,

העלילה.
 סן קצת ב״העבר' מספר בעל־מחשבות

 החיים מרשמי וקצת שלו... האבטוביוגרפיה
 ה״תנועת של האכסניות אתת זו - בגרובין

 על המחבר שעומד במה ער המוסרית'
 המוסרית', ה״תנועה של החיצונים הגלויים

 קדמו כי חדשות, מאמרו בהתהלת מגלה אינו
 ישראל ר׳ על בספרו רוזנפלד ש. בזה

 הזאת, התנועה לעצם שנוגע ומה סלנסר,
 לתוכו הנה המוכר, בעלי של הפנימי לעולם

 דנים הם סוף סוף כי שניהם, גם הציצו לא
 אמנם מבחוץ. העומדים מאנשים זה חזיון על

 על התיאורים באותם חיוניות איזו מורגשת
 וכן שבגרובין, הספר' ב״בית הנערים חיי

 שמחה ור׳ נאטי ר׳ של פרצופיהם בתיאור
 היסטורי ערך לו אין זה צד דוקא אבל זוסל,

 על בכלל גרובין שהשפעת והעיקר, מיוחד,
ודלה. קסנה היחה המוסרית' ,התנועה

 : חשוב בחזיון מטפל טשיריקובר א.
 משמשות שהן הישן, הדור בימי בצוואות

 צביון את פיו על לתאר ספרותי תומר כעין
 המשפחה, חיי יום, יום חיי הדבילים, החיים

בכלל הממשי הישראלי הקיים נורות ואת

נעלה. ומוסרית

שעברו. בתקופות
שונות צוואות באפני מתבונן המהבר

כפוסית־ שהיא מהן, אהת על ועומד
מתאר הוא פיה ועל ביותר, פטריארכלית
העבר את המציינים המיוחדים, הקרים את
נפשק• אצילות הוד המלא הכטריארבלי
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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


