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 נבל', ."נהרות על נדוד. אשר העולמית,
זה. ספרו לתוך ו,תסדר אסף

 הסוערים הגלילים את אתם שופעים
 הד בהם ש־ש בירון, של וקצפם עוזם בפרי

 צער־ של ."גלגול־ מעין היהודי' ה.צער
 המקוננים של בקינותיהם ההומה הקדופים
 בכל חיה מתיצבת לעיניכם היהירים.
 העיף *.אחשורוש של תמונתו נ□ בלהותיה

 הנצחיים, נדודיו מתלאות פות עד
 ובל הזדונים, בגלים המרה מהתאבקותו

 שי ישראל, ארץ של הקדומים הפראות
 מתוך אלינו עולים בולם - הגלות, של החורבן,

 משוררי של שירתם מתוך זה, שירים פטר
העולם.
 .על השירה היא קרובה היהודים לנו

 עומרים ואנו ליבנו, קרובה בבל', נהרות
 כנורות מתוך צליליה למשמע משתאים

 להיכל טתח הזד יפצא האמנם זרים.
? שלנו התעלומות
 שיש מיוחד, נטש צמאון איזה ומתוך

 המון על עובר אחה היצר, גרוי משום בו
 לבל מקשיב הזדים, הפשוררים של השירים

 מעלים שהם מראה, בכל מסתכל צליל,
 ההרגשיות את בהם מוצא אתה ואין לטניך,

 שכינת - היהודי, של האינטימיות הפנימיות,
 נגלתה לא הישראלית האופה של היגון
להם.

 שירת אל עובר אתה הנכרים רשירת
 משירה וגם בבל', מ״נהרוח העולה ישראל,

 המדכאים הצלילים את יטה ל. הכניס זו
 כמטרות־סערה, עלינו המתגלגלים ביותר,

 שורקים... גם ולטעמים שואגים, הקיבלים,
 המאסף בחר שלנו הלאומית הליריקה פן
 וסתם הפחוס שירי והתוכחה, הזעם שירי אח

 הלאומית הריטוריקה משום בהם שיש שירים,
 גיטין, גליקמאן, )זינגר, השני בגלגולה
לזרא. לנו שהיחה ועוד(, ליוומאן

 העברית האלגיה הזכה, הלאומית הליריקה
 להן זכר שאין כמעט הדומם, היגון רות

 למשל, ."לבדי', במו בשירים והלא בסטר,
 משיש הלאומית הליריקה מן יותר הרבה יש

 והקולניים הריסוריים השירים אותם בבל
הפטר. לתוך שנכנסו

 את פטרו לתוך דמאסף הכנים בכלל
 קטנים. טגין טטין רק העברית הליריקה

 ושיר טשרניחובסקי ביאליק, שירי מלבד
 השירה מן שם אין כהן, יעקב של אחד

 ה ם י ל. מצא שלא והיתבן ; כלום העברית
 ובלום הלאומית, הליריקה מן יותר בשירתנו

 מאותם יותר ליריים עברים שירים לנו אין
 רייזין אברהם רוזנפלד, מורים של השירים

? לכאן שנכנסו איינהורן, ודוד
 שאותם בזה, רק הדבר אח לבאר אין והלא

 מפארים ספק בלי שהיו העבריים, השירים
 רוסית. עדיין תורגמו לא הסירים, קובץ את

 ספד לשם אותם לתרנם היה בדאי לא כלום
 ותסוה לפנינו. המונח שכזה, ומהודר חשוב
 כתבתו ידוע יפה של. ספני ביותר, הדבר

 מעסיסה להריגת ובשאיפתו העברית לשירה
 הראשון. •יהיה— שואבים שאינם אלה, את

זלזול. קצת בה נהג והטעם
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 הקטנים והקונטרסים החוברות מבול
 השוק את האחרונה בעת שהציף והזלים,

 בעולמנו. מסייד שאון הקים שלנו, הסטרותי
 באספות המתהלכת והגדושה הריקה המלה

 ותהי זו ספרות לתוך גם חדרה ובמיסינגים
 להמון לעיכול הוא נוח שאמנם ."רוחני', למזון

 כל־שהוא, לעיון טנוי לבם אין אשר הקוראים
 אין אבל הפטר, על קלה שעה להתעכב

המחשבה. את להזין כרי זה בכל
 את לעולם מביאה .סטרוח־קונטרסים'

 ולא גרוע. היותר המין מן הארציות־ .עם
 המון החוטש מתן עם אצלנו נחרבו לחנם

 ונשגבות רמות המדברים הידועים, ה״מומחים'
 מרעי כל על דורשים שתרצו, מה כל על

 מתוך המדבר היא הקונטרס והלא - העולם
גרונם.

 של הנסיון אח נברכה לקדם יש ולפיכך
 בלשון היהודי לקורא לתת ,ספרות', הוצאת

 כדי 'בו שיש ממש, רוחני מזון הרוסית
 תוג את ולהרחיב הכרתו אח להעמיק

העברית. והחרבות המחשבה במקצוע ידיעותיו
 עכשיו, עד שיצאו המאספים, בשני

 ליובל רק מוקדש )השני בראשון, וביחוד
 המערכה נחנה הציוני( הקונגרס של העשרים

 פובליציסטיקה מנופים, ומחשבה ספרות דברי
 חברותיים, חזיונות להאיר המנפה עיונית,
 וכיוצא ומקיפה בהירה הארה בהם, שטפלו
בהם. מורגש סריוזי שטון באלה,

 מאפרים שנותנת המערבת, עושה ויטה
 ק, י ל א י ב של ואגדה' .הלכה כמו מתורגמים

 ר ב ו ב ן י ס ר מ של היהודי' המיתום .על
 את שבעשירים ודאי באלה מאמרים ; ועוד
 מקוריים דברים מבמה יותר הקורא דעת

שבמאסטים.
 שבמאסטים המקורית הפובליציסטיקה

הציונית. הפרובלימה בהעמקת ביחור מטפלת
 העיונים סבך לתוך נכנס גרינברג ת.
 את מגדיר הלאומית, האינדיבידואליות בדבר

 הלאומיות שולל בתור אוטיליטאריסמוס המושג
 עוסד הלאומיות, מחייב בתור ואירוטיסמום

 שנחלקים הלאומי, ה״אני" של מהוחו עצם על
 וקופאה מוצקה ישות הוא אם החוקרים, בו

 המתחדשת תנועה בעלת או קבוע וגון צורה בעית
 אל הדברים במרוצת עובר תסיר, ומשתנית

 ומוכיח האופה של האינדיבידואלי הקיום תנאי
 על מגין אינו הפרסונאלי שהאבטונוסיפמוס
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 — הלאומית האינדיבידואלית דבירה השתט־וה
 קל נלתטת היא סרק הגיונית, אל ומגיע

 של והשתמרותה — הלאומית דואליות האינדיב
בה. רק אפוא תלויה זו

 להדעות מסויטה גורה כאן נתן המחבר
 בספרות זה בניוון שנשמעו וההשקפות,

 מהנתותיו, כמה על לחלוק יש וכמובן ישראל,
 חוזה־ של הבמות הטון אותו על וניחוד

 עמי גסיסת על מדבר הוא שבו עתידות,
 וכו'. וכו' נמורה לטטיעה שנידונים המועט,
 יותר נפרזה כבר שכזו הגלות־ .שלילת

 ליגור המחשבות בעולם אפשר ואם מדי,
 מתנפגות הרי ההדורים, כל את ולישר □כימות

 —האינדיב אם כי, במג־אות, הסכימות אותן כל
 רק להשתמר יכולה שלנו הלאומית דואליות
 סל גורלם אפוא יהא מר.—הגיונות על־ידי

 י לתחומה מחוץ סישארו המיליונים, אותם בל
 לינוק גופה הגיוגות גם עתידד סוף סוף והלא

 הם ומתמיהים דורות, הרנה הרנה הגילה פן
 גסיסת על הסתבר של הפתוטוים הדביום

 איזה רק שעה לפי לנו שיש נעור ה״נלות',
תרשה. הויה של רמז

 הרינו- .דרבי על סתתקה ן י י ט ש פ נ ם.
 הכתות את לפנינו מנתח היהודית־. לוגיה

 נאי- שהתחוללו בכלל כרונולוגיות הסועלים
 של ונשלונות תעיות אתרי והניעו רופא

 של הנכונה הדרך אל פוסקת בלתי סתירה
 אח רק המחייבת הרינולוציונית, הסיגתיזה

 החיים בגזע ההיסטורי, ננסים שנאחז החדש,
 הר־נולוציה אל משס ועובר—העם, של

 והטמיעה, ההשכלה תנועת היא היהודית,
 לעקור ואמרה בלבד סתירה לשס שהתחילה

 שלא ונשם ומסרשם, מנועם ישראל חיי את
 העולמית, הריבולוציה של האנטיחיזח הצליחה

 ההיסטוריה פן עיניה את שהעלימה משום
 את זה עם ולשפוך החנית את לשבו ואמרה

 בחיינו, גם הטמיעה הצליחה לא כך היין,
 הרי־ לסינתיזה מקום ופנתה הרגל את פשטה

בולוציונית־הציונית.
 האחרונים, המאמרים שכשני האופי הקו

 התבוללות י חדשה הערבה נותנים ששניהם הוא,
 מוכרחת תוליא מעין זו בתנועה ורואים

היהודית. הדינולוגיה בהשתלשלות
 אמנם שאף אלו, מאמרים שני לעומת

 נהם שיש אלא חדשות, תורות מגלים אינם
 מסכם, היקף ונותנים רעיונות של שלם בנין

 .הציונות המאמר טתינא קסחא כעין לנו נראה
 רמז אף .ן י ל ו נ ר מ מ. של והתרבות־

 גויה או הדשה הארה או חוש ון רע איזה של
 הדבורים אותם אלא נו אין ני; אין חושה

 .גצחון על סבא', .ישראל על תססוגצים
 עם של הנשגבה' ה״איויאליוח על הרוח',
 הנאוחנות של הפזמונות מן ובדומה ישראל,

 ונפרס במיסינג, כל-בך המרניזה הלאומית.
 של העיקריות הפרונליסווז ל.העטקת נמאכף

הלאומית־. המחשבה
 הנעשה את ומאירות מקיפית סקירות

.8 נותנים והצרפתית האמריקנית ביהדות

יארנלום־אניומין. וס. גיריקובר
 הויקלי- בתולדות עוסק נ ר ב ר ל ו נ נ.

 שהכשירה הגדולה, ובעבודה האנגלית רציה
להתהוותה. הקרקע את

 המאסף לו שהציג המטרות, מן אתת
 היא, המערכת, לפנינו שמעירה מה כפי

 העברית ללשון נזקקים שאינם לקוראים להקנות
 העברית, והאמנות העברית הספיות דעת את

 משירי תרגומים המערבת נתנה זה ונמקצוע
 מן תרנומים ושניאור. סשרניחונסקי ביאליק,
 אלא עכשיו, עד נס לנו היו נכלל הענרית השירה
 השירה אמן על-ידי התרגומים נעשו שהפעם
 והמשורר ב ו ג ו ל ו ס ר ו ד ו א י ת כמו הרוסית

 תודוסניץ. נ ל ם י ד ל ו ו הצעיר הלירי
 את מתרגמים רוסים שמשוררים זה, הזיון

 הקסע לב. ומרניז הוא הדש העברית, השירה
 בתרגומו .בהרים־ שניאור של הפואימה מתוך

קצת. ריטורי יצא ק ש ר ה מ ש. של
 שב״ספרות־ המקורית הכלטריסטיקה

לתמוה. כוי עד ממש דלה
 י י ר ד נ א היהודי היום• הסופר של בספורו

 נוגה נימה איזו מרפרפת לך־ .לך ל ו נ ו ס
 טן היהודי האינטליגנט של לנו ממערכי
 בשביל עמו את שעזב שנתוץ־לארץ, הנודרים
 ועד לאשה אותה לקת הנוצרית, אהובתו

 ריקניות נתרבו. ועלומיו וחייו — נו בנדה מהרה
 ומתלבט נודד והוא לבו את מכרסמת נוראה
 מבקש שבנפשו, "ינון נטל עם בעולם
 בחמימות מסופ-ים הדברים ואין. מנוחה

 הטנדנציה את המספר הכנים ואלמלא לבבית.
 היה — התשובה' בעל ה״אינטליננט סל

 רושם עושה חיים בקוים הכתוב הספור
טוב. יותר

 גבר .הפגישה־ י ק ם - נ א סל האגדה
 גם לי וכמדומה ביהודית, בעתונים נדפסה

מקומה. יכירנה ובעתין בעברית.
 מחשבות נעל של הספרותית הרשימה

 עד תודה ספרים סוכר מנדלי על
 נעצם נוגע ואינו נונע מרפרף, המחבר מאד.

 אחד מרכזי ורעיון הנדול, האמן של יצירתו
 ת ו ב ש ח ם בעל שהרי הוכר, ותמוה שם. אין

 יצירתו את המקיף נדול מאמר ביהודית כתב
 מאמרו, נכוף המחבר מתנצל אמנם המנות. של

 כרקטריססיקה זו חטופה ברשימה לתת שאין
 אשר על לא אבל מנדלי, של נאוניותו סל ש^מה
 בכר שכתב; מה על אלא לקבול, יש החסיר

מדי. יותר קצת הדברים קלושים
 ציוני כולו *•ספרות של השני המאסף

 התנועה על שם סובבים שנו והדברים
האחרונית. השנים עשרים נמשך הציוניות

 גצחונות של סך־הכל גורדוימכיא מקם
 שונים במקצועות השנים במשך הציונות

 על סוקר ן ו ם ק י ל ג מ. שונות. ובארצות
 ומציין הציונות סל הרוחנית האבולוציה

 עד עליה, שעברו והנטיות, הזרמים כל את
ב ו ק ל י ב ג. הסינתיטי. צביונה לידי שהניעה
ל ע ב ו נן־עמי נוכמיל, ד־ר סקי,

 זכיונותיהם. אתראת כל מספיים מחשבות
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 ובדבר הראשון להקונגרם ההבנות כדבר
 המאמר נקרא כנין ברוב עצמי. הקונגרס

 במאסף יש שפירא. הרמן צל ה פ י ל. של
 ציונים ומתורגמים, ישנים מאמרים עוד

 לעולמם שנפטרו הציוניים העסקנים לנפשות
הראשון. לקונגרס נוגעות ותעודות

 הופר הרבה נותן הראשון המאסף אש

 את השני המאסף בראה הציונות, להעמקת
 של ויהם הראשיים. ומנהיגיה עצמה הציונית

 בשני מורגש הנאמרים הדברים אל כובד־ראש
 נועדו, שבשבילו והקורא, יתד, גם המאספים

והשובים, יפים דברים הרבה שם ימצא

גרינבלאט. נ.


