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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


