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רורב .י .א 

הניכשל זמר ינכש ,ןכש וליאכ ,הרז הבשחמ 
יב ברועמה ,ןונגע .תינימה הוואתבש השודקל 
םעו םינדמל-טינבר םע םוי-טוי ייחבו ויתוריצ 
אל) השעמ ישנא םידיסח םעו םינלטב-םידיםח 
ענ ולא" יקרפ םג בתכ ,(תוישעמ ירפסמ קר 
את הלעה אל לבא ,הניבו וניב תוחישו "תור 
עמל ,םייחה ילעב לכלו םדאל תפתושמ הוו 
רחא תננע ירבד לש םרוקמ ירהו .הניכשה תול 
הלותב לע ןנובתא המו יניעל יתדכ תידב :אוה 
ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט )(א ,אל ,בויא) 
— םכחו ןכסמ דלי ביט .(גי ,ד ,תלהוק) ליסכו 
ןיא יכ ,דלי ומש ארקנ ,דמלו ,בוט רצי הז 
ןקז ךלממ .."דנש ג"י ןבמ אלא םדאל גוודזמ 
,ךלמ ותוא ארוק המלו ,ערה רצי הז — ליסכו 
אוהש ,ןקז ותוא ארוק המלו ,ול ןיעמוש לכהש 
ארוק המלו ,ותנקז דעו ותודלימ ול גוודזמ 
העד ךרדל םדאל דמלמ אוהש ,ליפכ ותוא 
ותיסמ,ד רציל ארוק ןונגע .(גי ,ד ,הבר תלהוק) 
,שרדמה• ירבד יפל ."ליסכ" לחרב ןנובתהל 
םוימ םדא לש ובלב ןכושה ,קיתו ןכש אוה 
וניא ועינכהל ערה רצי םע חיש-וד .ודלוויה 
אוצמל רשפא הדגא ירבדב !ןונגע תאצמה 
תיבב ףסוי ןוגכ ,םרצי םע "וטפטפ"ש ,םיקידצ 

.(א"ע ,גמ ,הטוס ,ילבב) רפיטופ 
דומעל שי םאולמב ןונגע ירבד ןיבהל ידכ 
תהל רבחמה בייח דומיל ירפסב .םרוקמ לע 

עד תנבהב השקתי אלש ,ינוניבה ארוקב בשח 
הלאל וא ומצעל לכ תישאר בתונ ררושמ 1 ות 

סה םתוא וארק ,לדג םהילעש תורוקממ וקניש 
תועבטמו תוזארפ .תועומשה ןתוא ועמש ,םירב 
וכנוחש■ ,םיליכשמה לכ תלחנ ויהש ןושל 
תואדו דוע ןיא תעכ ,ןוויו לארשי תודוסי לע 
ירופיס דמל אלש רוד םק יכ ,םתוא וניביש 
ווי היגולותימו סודימוה תא ארק אלו ארקמה 
רכז "הלכ תסנכה, תא ארקש בר ותוא .תינ 
.רופיסב םיזמורמה םירמאמהו םיקוספה תא 
יב הבוט הבישיב דימתמ ךרבא םא ינקפוסמ 
"םיצעהו שאה"ב זמורמה לכ לע דומעי ונימ 

."ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש"ב וא 
יפמ חכשיי אל ןונגע תריצימ קלחש ידכ 
םיווש תודעהו תואובמ םהל רבחל שי ,ונינב 
וילע עיפשהלו רבחמל ושגויש יוארו ,שפנ לכל 
ובתכנ תפומ-ירפסל םישוריפ ,םהילע רובעיש 
ןונגע ;םירבחמה תריטפ ידחא תובר םינש 
ועב ובתכיי אל םאו ,"וייחב םישוריפל קוקז 
,םיאבה תורודה ונל וחלסי אל ,תומדא ילע וד 

ןונגעל אצמיו ןתי ימ .העשה תא ונצמחהש 
המ םיידיב דבאנ .ותעשב התיגל ומכ ןמרקא 

והריקפנו ותנבהל גאדנ אל םא ,וגל שיש 
.לבה-ישורדל 

.ח"כשת םירצטה זיב ,ביבא-לת 

ןונגע י"ש לש תורגיא יתש 

םימיה לכ ,עודיכ ,וררש םייבבל תודידי יסחי 
עדוותה ןומע .קילאיב .ג .חו ןומע י"ש ןיב 
לש ןושארה ורוקיב ימיב רבכ קילאיב לא 
תה דוהיב ןא ,ט"סרת תנשב ץראב ררושמה 
גרובמוהב דחי םתבישי ימיב הזל הז וברק 
וז תודידי .ד"פרת—א"פרת תונשב הינמרגבש 

הנש םירשעכו ,ץראב םג םינשה לכ הכשמנ 
םסרפתמה בתכמב .םיבתכמ םהיניב ופילחה 
תחא תרבוח לע רבודמ ,הנושארה םעפב הזב 
כ"חא המסרפתנש ,"תויתואה תריש" הארנכ) 
רמא קילאיבש ,("הלכ תסנכה" לש ינשה ןרכב 
דה לע חיגשה ןומעו ,"ריבדיהירומ"ב איצוהל 
םישימחה לבוי תא זא גגח קילאיב .התספ 
וכרבל רהימ אלש לע ,ןאכ לצנתמ ןומעו ,ולש 
.םייופצ יתלב תודרטו םיבוכיע ינפמ בתכב 
לע החגשהב ןומעל רזעש ,ןמיירפ .א ר"דה 
רקוחהו ףרגוילביבה אוה ,תרבוחה תספדה 
פסה לש ידוהיה רודמה להנמ היהש ,עודיה 
היגמהו ןשלבה .טרופקנארפ לש תינוריעה היר 
מא" האצוהב זא דבע יקציטימיס .א עודיה 
לש ותב איה הנומא .ץיסרפ הנשוש לש "תונ 

.ןומע 

שגינ ןמדירפ .א .ד ר"דה יתורפסה רקבמה 

תרוקיבל ןועברה תא איצוהל ג''פרת תנשב 
רפל רמאו "ארוקה ןיע" םשב היפרגוילביבלו 
ןב-לע .ןומע לע היפרגונומ ראשה ןיב וב םס 
,ויתוריצי לכ תמישר תא ול חלשיש ,וילא הנפ 
ןמדירפ לא ותבושתב .זא דע ומסרפתנ רשא 
רפתנש ,ויתוריצי לכ תמישר תא ןומע ףרצמ 
בגא ךרד חתומו םינוש תע-יבתכב הכ דע ומס 
,חילצה אלש ,יקסב'צידרב .י .מ לע תרוקיב 
לתה תודגא לש םדוביעבו םמוגרתב ,ותעדל 
הרעה ןמדירפ איבה וירמאממ דחאב .דומ 
,ןאכ ועיגרמ ןומעו ,רבוב .מ לע תינצקוע 
וניאו הזמ בלענ ומצע תא אצמ אל רבובש 

.ךכ לע ול רטונ 
— סקרמ ;קיז .א .מ רפוסל הנווכה — קיז 

.ןונגע לש וסיג 

דלפרגנוא .מ :סופדה-תיבל-איבמה 

תאצוה ידי-לע הנוט הלחתה התשענ םייתניב • 

םירבסה םע זוננע לש תוריצי האיצוהש ,ןקוש 
.ררועה .ןותננ .נ לש םיתואנ 
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תורגיא 

 S. J. Czaczkes, Bad Homburg, Prome
 nade, p. 2.

.קילאיב וננודא 

לכ הב יתעשעתשהו יתלבק המיענה ךתרקי תא 
אלו .תבתכש המ ילא בותכתש יתיכז יכ ,םימיה 

ךנוצר תושעל יתשקבש יפל ,דימ ךילא יתבתכ 
סיפדמל יתנפלט ךירבד ואבש םדוקו .הליחת 
יתעסנו 'ב םויל תרבחמה לש הספדה םוי ונעבקו 
לב טעמכ סופדה תיבב יתדמעו ,רקובב וילא 
,היזיור םשל ,הנושארה הרומשאה בורב ולוכ םויה 

,תומוד תויתוא ףוליח ןוגכ ,תואיגש המכ יתנקתו 
ליחתהל םופדה תיב לש יוגה קיפסה אלש אלא 
.ןושאר םוי דועבמ יותש היהש יפל ,הספדהב 
חיגשי אוהש ,ןמיידפ דרפלא ד"דה יל חיטבהו 
ראשלו ,הרושכ היהיש ןושארה ןוילגה תספדה לע 
אצת תרבוחהש ינא הוקמ .ינא אובא תונוילגה 
תויתואהו ,הפי וניא רודיסה .לי'עבה עובשה ףוסב 

דמוע ינאו ןוגה םדא סיפדמהש אלא ,תויקנ ןניא 
.ודגנכ לטובמו לטב 

.הריכמה יאנת תא ינועידויש וצ ,ינודא התעו 

תורבוח םישמח .לכה הנוק ןאכ אצמייש רשפא 
תצקמב ינאלה סיו .ןאכ רוכמל לכואש יאדו 
,רבד יצחו רבד בותכל םוי ותוא לכ לוכי יניאו 

וחלושל סיטרכל טסכטה תא יתרבח בר ישוקבו 
יתיבב ונקת ,ךתדלוה םויב ףאו .ןמיידפ םע ךל 
לבא .בותכלו בשיל םוקמ יתאצמ אלו רונתה תא 
,"לחיו" תאירק תעשב וליפא יתחכש אל ךתוא 

.יתובשחמ לכבו יבל לכב ךיתכרבו 

'יחת יתגוזלו ךירבד תא יתרסמ יקציטימיסל 
.ךנורסחב םישיגדמ ונא המכ ,ךירבד תא יתרפס 
הריכזמה 'יחת הנומא .גרובמוה ונילע הממש שממ 

לוק אוה הלוקל דהכו ,םימעפ המכ הילמב ךתוא 
'יחי ינבו !קילאיב :תארוק 'יחת איה ,'יחיש ינב 
ילע םידוד ,רמוא המ !קילי :הירחא הנוע 

.קילאיב לע םירמאמ המכמ םהירבדמ 

איה תדמול יכ ,טרופקנרפל העסנ 'יחת יתשא 
ינאו .ץיברוה 'פורפ לצא ןארוקו יברע ןושל 
ךרבלו המשב ךמולשב שורדל החוכ אב יננה 
ימי לכ רואל הל התייה יכ ,ךתדלוה םויל ךתוא 
הבוט ךותמ םימי ךיראתש ןוצר יהי -דפ ךתויה 

.ךידי השעמ לכב חור תרוק אצמתשו הדובעו 

ןונגע י"ש ךבהוא תכרבכ 

.ייחת ךתיער תא ונמשב תכרבו 

,ותושעל ידיב שיו רבד הזיא ךרטצת םא אנו 
.ךתושרל דמוע יננה יכ ינעידוה 

א''פרת'ה ןסינ 'ו תבש ברע 
לכו םולש ןמדירפ א"ד רוטקודה ידידי דובכ 
,ךבתכמ תא יתלבקש םוימ ורבע הברה םימי .בוט 
ומצע יתודרט .רמל בותכל ידיב התלע התע ךאו 
םניא םיינפוגה יתוחוכו הבר הדובעה טג ,דאמ 

.יתדובע ידכ יל םיקיפסמ 
לע לבח :רמא רבוב :היה ךכ דבוב ןינע 
הניאש ןכש לכ הצלה לע רתול לוכי וניאש רפוס 
.רעטצמ ויתיאר איד לבא .ןינעה ףוגל תכרצנ 

.הברה רעטצת לא ינודא התא ףאו 
לארשי "יררושמ"ב תצק רמ עגפ 'ט הפוקתב 
טע שי ול .רמ השע הפיו תיזנכשא םיבתוכש 

ןיבל וניניב לבא ,םיתגרה התע יכ ידיב םירקבמ 
דחא ףסאמ ידיל ןמדזנ הזה עובשב .ונמצע 
 Der Tierkreis. Eine Anthologie herausge
 ,geben von Karl Suffel u. Klabund, Berlin
 Erich Reiss. תא ."םילשורי" קלח םג שי םשו
.יתארק אל םש רשא ןוירוג ןב י"מ לש םילשמה 
ינא דימ ולשמ דחא ידיל ןמדזמש םעפ לכ 
דיתעלו תירבעה הדגאה תא לקלקש לע סעוכ 
לש הנובלע תא ודימ ועבתי יאדוב אובל 
תמ לכה התע תעל .הרשכה תירבעה הדגאה 
תא םיאור ןיאו יקסב'צידרב ר"דמ םילעפ 
םש שי דחא רבד לבא .ויניע ןיבש הרוקה 
שלש ונתנ םש .ינזיגרה שממו ףסומ ותואב 
תולילע המכ .םיזורחבו Talmudisch םשב תולשמ 

ןב ,דחא םדא אב וישכעו ,דומלתה לע ולילעה 
םעט רסוחבו םישולק םיזורחב םגרתו םעט ילב 
עדוי וניאש ימו ,דומלתה ךותמ תולשמ שלש 
םעט רסוחב בתכנ דומלתהש תועטל לוכי דומלת 

וינודא םשמ והחק .הזכש 
ןיכמ ינא :קסוע ינא ,דמב ינודא התא לאוש 
םינותעב וספדנ רבכש ירופסמ תצק סופדל 
"םינוקית"ה לכ תא םהמ לקסמ יכנאו ,םיפסאמבו 
,רבד לכ םיעדויה םידבכנה םיכרועה ונקתש 
.יתואיגש תא םג תעגמ ידיש המכ דע ןקתמ ינאו 
— .ךל םחלשאו רואל ואצי הז ץיקב ה"יא 
.י"אל תולעל ךתעד ץמש יתרכה ךבתכמ ךותמ 
דוע תוהשל השק הערה העומשה האבש ךותמ 
ונדועה) :טיירטשל יתבתכ רבכו ,הלוגב ןאכ 
דומעת אל ואל לע םירבוע ונא שממ (?ןילרבב 
הרוראה הטולוהו השענ המ לבא .ךעד םד לע 
'ה דנרב לש ותנמלא תא הארתה — .תבכעמ 

.ול וללוע רשא תא דליה עדויה .ומד םוקני 
יטע יכ תאזה הבולעהל הלמ בותכל הרצק ידי 
םיכירצ יכ ונתוא םחני םוקמהו .רעצמ תדעור 

וריקומ ינממ ול םולשו םימחרל ונחנא 
םיקשטאשט י"ש 

אל הברה תועובש הז זקיגפורק 'ה םולש המ 
אוה ויידע םא עדוי אל ינאו ,רבד ונממ יתעמש 
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ןונגנז י"ש 

םלכ זקז דמ םולש המו .י"אל הלע וא ןילרבב- 
— .רבד ילא בתוכ םהמ דחא ףא ןיא ,יתוא ובזע 
לכות אל םאה ז ןילרבב בשת םלועלה ינודא התאו 
השק וא .האנ םוקמב ךתבשל ןועמ ךל אוצמל 
םנמא .םירפוסו םימכח לש ריע בוזעל ךל- 
!םירפוסו םימכח םכילע עגעגתמ ינא םג םימעפל 

?ןמשירפ 'ה בושח ןורחא ןורחאו ?רבוחל ןכיה 
לע רבד .ןדאבסיול אב אל ול היה בוט המכ 

.התא אפור אלה ובל 

הפוקתה אצת יתמ ?תורפסה םלועב שדח שיה 
שורדיו ?םקרמ 'ה לש ותיבל םעפ אובתה ?יי 

.ץיבודיבר 'ה םולשב ימשב 'בכ א> 

טלוב תינמרוג םגרותמ ט"סרת 'ג רמועה תונוגע 
ריעצה לעופה םירמ לש הראב 

Y.V. תאצוהב אצי בורקב ריעצה לעופה ירשת 
לוחה תעבג םשב 

ריעצה לעופה תוחא 

חולשה הרוחשה הפוחה 
"אידג דח"ב תינמרוג םגרותמ הריפצה רדסה 

טלנב 

הריפצה בקעי המלש לש ותשא 
לאערזי םוחנ בקעי לש ומולח 

"עדויה"ב תינמרוג םגרותמ םיכרע רפוסה תדגא 

ןגועה קיצמה תמחמ 
ןועובשב הריפצה תולוצמב 

 >,<* 1.' I*

<£ייין.י l-'^ |'^י1 .ייי^ל '<'>- 1->יל^/ 
U, •1/ ן'• ''1 /,י•* 'f!t^ ?7' ,יל^/'(/ Kf't- ןל 7"/י.י ליל.?? 

 7'•
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רוכזי םיצע בטוח 

םיתניב תוליל 
ריעצה לעופה םע ינמ תוחיש 

םיתפשמ 

ומגרות ןהמ "ראבה הפוקתב ואובי תודגא ןילופ 
תינמרוג 

רבוחלל יתחלש קוניתה לאידג יבר השעמ 
לצא הנשמ רתוי הז חנומ םומ לעב הידבוע 

ןמפוש 

ויצחו "תולובג,,ב םפדנ ויצח תודרומו תולעמ 
ןמפוש לצא לטומ 

הפוקתה חדנה 
טלקמב אובל דיתע הלכ תסנכה 

ןוצרל הלעישכ הפוקתב ואובי ונינקזבו ונירוענב 
ךרועה ינפל 

םדא ינב ףלאו ,תומילג םישש ןב םייחה רורצב 
ומע לגלגתהל ילע ןיידע .וב 

םהמ םירופיס המכ םיבותכב יתא שי דוע 

תחת ןוגכ םהב קוסע ינא ןיידעש םהמו ורמגנש 
ודודב ךוירפא" ,בלצה יעסונ ימימ הניכשה יפנכ 
ךרד ימימת ,ינילרב ןמור הטדגו הטיק י"דאה לש 
תודוא הבר ץרא לע תוישעמ ןייו םחל ,תודגא 
המרד ץראה בהזו ,דיש תויתואה רפס ,י"א 

.תוזחמ טדנרבמדו רתסא ,תיחישמ 

יתחכש יאדו .םיערו טעמ .ידי השעמ הלא לכ 
.םולכ ךכב ויאו םינש וא רופס הזיא 
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