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ה0נ היראמ- ה0וא 

םחיש העברא 

ןונגע י"ש לאגאש קראמ 

:תונומתה תא םיה לא ארב תישארב םיבהוא ירז 
.חנ תבת .ןלע ןג םלועה ביבס םיררחתסמ 

.רעובה הנסה םימשה-ילגלג יבצקמ 
םינושארה םירבדה תופקתהה? רייינל ךרב 

T T - : T T V T " T T שדחמ םלועה תא תרצי בכוכ לע ןשית יכ 

.םדא-ינב םג .םימרכו הצא םע :ידמע לע ןמזה אפוק םש 

.ןצבקו ירפוס בלה תויגש 
.הלכו אתלס - חצנו ןדע ןה 

הכרה םיה תשגר תא םהל תתנ רונכל תכסה 
 T - S • V V T T -- - T T - T

- ףוגה תמצעמ םתוא תררחשו ןמזה תרקתמ 
וטקומחה תולובגה :םיראתמ תוחפ דקור יברה 

יטוגה ךרכה םולחב קוחצ יפנכ םע 
אתידלמוג המלש שדקמ 

ודע םימודקה-תפשו ןנעב ףצ 
.םישבי םילע לע םיידוס תותוא םע בהז ירעש םע 

תיפורגה רופצ ררושב קרלב םיהלא 
.תומל וילע המוש לחכה לילב 
 T T T JT T T

רישל בישקמה תיפכו קבאמ 
.ךומכ .ץראב םימל ךיראל" תורפו הדגא 

םינוגבש םדאה 
 V T T - : T •

."ךלמה רפוס" ,תונורכז-ירבד בתוכ :תיכ"נתה ותארוהב * •הלס *הלחת רומלמ אוה 

רליש רקסאל הזלא אקפאק ץנארפ 
.יטבטה ךיתולפת-חיטש :ומצע םע הבירמ תיב 
*T TS T .T- TV___ ךיתועמד תא תיוט ובש חותפ אל םלועל לוענ אל דימת רעשה 

ךנואמצ תאל רוא ילב םיגרוס םע תונולח 
םירוח תעפש אלמ םיקיר םילכיטרפ םע הבתכמ 

תא תינצבקש ורבס ו? ל¥ ר#א הרזגו שיבכע יריק םע גגית-ולב 
ךתברקב ומדןנזע.ימ לכ ךא םיקלקלח םיבוכמ אלמ ףתךמ 

רהמ שח תוקושתו הכבס השבמ ינילל תוגרךמיםרג 
.םימלבנ םיבכוכ ןובסו הסובת חיר ףידמ ןורדסמ 

לצלצמו לצלצמ םיגוחמ ילב ןיעש 

םלועה רובטב תודידב ריע תיב 

ה םע תינמנ הסג היראמ-הסוא 
לש היגוורונ יררושמב םיטלוב 
"קסרונ ינ"ב תבתוכ איה .ונימי 
שה איהש - השדח היגוורונ - 

ימב הרוגשו ץראה תונושלב היינ 
מ תררושמה .היסולכואמ טועימ 
תינמרג תורפסל הצרמ תשמש 

ב הרקיב .ולסוא תטיסרבינואב 
.לארשי 

רוד השמו אריפש תור :היגוורונמ 

 no! היראמ- ה0וא

לאגאש קראמ 

םיבהוא ירז 

םלועה ביב!? םיךךחתזקמ 

םימשה-ילגלג יבצקמ 

ךודיני ךרב 

בכוכ לע ןשית יכ 

:ודמע לע ןמזה אפוק םש 

בלה תוינש 

- חצנו ןדע ןה 
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המילש שדקמ 
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םיקיר םילכיטרפ םע הבתעמ 
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רוד השמו אריפש תור :היגוורונמ 

37 "םינזאמ" 

This content downloaded from 79.176.66.232 on Sun, 13 May 2018 09:08:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 37

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 חⰠ乯⸠ㄯ㈠⠅퀅팅ניסן �דⰠאפרילⴅ�퀅�㠴⤠灰⸠ㄭ㠸
	שער 팅��
	תלⴅ퀅턅�במאזני 퐅픅 �כפות•מאזנים∠ביובל 퐭‷㔠לתלⴅ퀅턅�
	מתוך �휅혅픅שירים⁛灰⸠㈭㍝
	פונדקו �ירמיהו⁛灰⸠㐭㝝
	שטח �픅�孰瀮‸ⴸ�
	תלⴅ퀅턅�孰瀮‸ⴸ�
	בעבותות 퐅�הקשה⁛灰⸠㤭ㄴ�
	שתי 픅תלⴅ퀅턅��孰瀮‱㔭ㄷ�
	שוב 퀅퀅�孰瀮‱㜭ㄷ�
	ברכת 턅픅טוב ��אביב⁛灰⸠ㄸⴱ㥝
	על 휅�픅ועל 퀅孰瀮′〭㈳�
	שנות 퐅孰瀮′㐭㈵�
	חלומות 턅픅孰瀮′㘭㈶�
	חזות 툅ומלאכי 휅턅�퐠孰瀮′㜭㈹�
	אמנות ���בעיר 퐅�픅팅� �בית 퐅팅�픅התלⴅ퀅턅��瀮″〭㌱�
	השנאה 픅퐅퀅퐅턅퐠לעיר 팅��אינה ��孰瀮″㈭㌲�
	תלⴅ퀅턅�כמשל⁛灰⸠㌳ⴳ㙝
	מארק 퀅툅퀅�孰瀮″㜭㌷�
	פראנץ 퀅퀠孰瀮″㜭㌷�
	ש∅�גנון⁛灰⸠㌷ⴳ㝝
	אלזה �퀅שילר⁛灰⸠㌷ⴳ㝝
	ילדי 퐅휅픅� ��픅�픅툅�תלⴅ퀅턅��孰瀮″㠭㐳�
	הנשיקה �턅팠למטפחת㨠השוואת 툅픅��ירה
	יהודון⁛灰⸠㐴ⴴ㕝

	זכרונות ��픅�팅החולות⁛灰⸠㐶ⴴ㡝
	לתולדותיו �בית 턅��� 퐅퐅휅�퐠孰瀮‴㤭㔱�
	מיתר⁛灰⸠㔲ⴵ㉝
	אנתולוגיה �퐠לשירה
	הורסים 턅�בתלⴅ퀅턅�孰瀮‵㈭㔳�

	עיר 휅팅퐬 �קסמים⁛灰⸠㔴ⴵ㙝
	בצרת⁛灰⸠㔷ⴵ㝝
	סקילה 턅��תומר⁛灰⸠㔸ⴵ㥝
	לאהוב 픅�퀠לאהוב⁛灰⸠㘰ⴶ㑝
	אוקטובר⁛灰⸠㘵ⴶ㕝
	∅צליל 퀅휅ההמולה∮⸮ על ��휅�ועל 퐅�픅�퐠שלהם 턅�אביב 퐅�퐩⁛灰⸠㘶ⴶ㥝
	בגן 퐅�픅孰瀮‶㤭㘹�
	ראשיתה �תלⴅ퀅턅� 턅דימוי 픅턅מציאות⁛灰⸠㜰ⴷ㉝
	עיניים 턅��גדול⁛灰⸠㜲ⴷ㉝
	תמול �픅�בעיר �퐠ובעיר 픅퐺 �דמותו �ר✠ע⸅퀮 픅�ז∅�בסיפורים �תקופת 퀅�퐠של 퐅�孰瀮‷㌭㜴�
	עתידנות 턅�נוסח‱㠹㈠孰瀮‷㔭㜷�
	כך 퐅휅�הבן 퀅팅�孰瀮‷㠭㜸�
	חדר ��
	השורשים 픅퐅�픅孰瀮‷㤭㠰�
	תודעת 퐅��ללאⴅ��孰瀮‸〭㠱�
	הסיפור 퐅퀅픅�השאיפה ���픅孰瀮‸ㄭ㠲�
	כמו �על 휅픅�יל⁛灰⸠㠲ⴸ㑝
	הספק �픅孰瀮‸㐭㠴�
	תרנגול �픅孰瀮‸㐭㠵�
	עירוב 퐅�픅팅픅שבנצח⁛灰⸠㠵ⴸ㙝
	חזון 퐅툅퀅픅�퐠השלמה⁛灰⸠㠶ⴸ㝝

	יריעה 퀅휅픅퐠孰瀮‸㜭㠸�
	שער 퀅휅픅�



