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מי אינו מוכשר ללמוד שפות?

הפרשים במלחמה,הקרונה

ט. ד. / בשעת נסיח ליהודי גרמניה.
התפתחות הענינים המדיניים והחברתיים בגרמניה,
י-
התפתחות המובילה למשטר עריצות, טרם הגיעה <םו

פה — וכוס .התרעלה כבר הוגשה ביהודיה. אותו הח-

סיון בו העבירו הנאצי"ס בלאנדטאג הפתטי את החול

קיפ הראשונים ננד היהודים ?— חוקים, אשר אף ארץ

אחת בדורנו, לרכות רוסיה הצארית, לא ירשה כמותם

— מעיד על נאמנו-תם להבטחה שהבטיחו את בות־

ריחם. השיסוי הפראי נגד היהודים, שעבר עתה מן

השוק לספירת הפרלמנט המחוקק, איננו דק תכסיס©

ש? בת צבאית, אלא מילוי י של מעמד התקיפים או

; ועובדה זו היא רצונם של מיליונים מאזרחי גרמניה

המחרידה בכל ?הסיטואציה. היא גם משביתה בל נסיין

החוקים " הטחפירימ של התעה. בין אם יתגשמו .

תיכן* ומיד ובין אם יעבור זמן" עד שיצאו לפועל.

ואפילו אם הם נדונים לגניזה — דבר־ נפל 'ביהדות

גרמניה. וכלום מותר "ליהודי גרמניה לסמוך על הממ-

זכו-יותיהם? הן מינינו שלה המרכזית, שהיא תגן על

(בנאום י יש? והממשלה הזאת בבר הודיע. מר הפנימ

חשובים הנחוצים בעיני,
" 

ההשתקה וההרגעה!);

קודם בל, הדגשת הרוח הגרמנית וטיפוחו בבל שטחי.

החשפעות הזרות, הבלתי החיים התרבותיים, ביעור כל

גרמניה כק! היודע את הפראזיולוגיה שב נרטנ<ות".

?בישנים האחרונות, י)ודע נם שאין פירוש הדברים אל*

ביעור ההשפעה היהודית ונושאיה. ואילו גם עמון
איש אחר נלא'־בר נש זה, פון גייל שטו, בראיש: מיניס-

טריון הפנים של גרמניה־ הריפובליקאית הזאת, גם אז

— נוכח לא היה להם, ביהודי פרוסיה, על. מי :לםטוך.

מיליונים אלה"אשר תבעו, טשליחיחם את החרמת

רכוש היהודים "ח"זרים" ואת הרחקת המשחקים היהו־
. , ? ־ ?  ־.

?
.; , דים טע? הבימות:הנרמנלות;

אפשר להתמרמר על אי־צרק זה הנעשה ליהודי

גרמניה —י הוקא לחם. יאפשוי לעמוד- תמהים* מזיעי

זים, מדוכאים עד היסוד מול שנעון זה שינרנפםו'לו

-ולתבוע המוני העם הגרמני.1 אפשר ;<עטיד?? ברחובותי

־ ל.הומח< ושב את העלבון, להסביר, ?פאת כל;עו'בר

י "שחיושטעי ־ הצעקה "והמרה? 5,חטיף). כלום. יש תקיח

-5גבי: גךמניה. איים"השגעון, הזה, ואילו, , .? —> לגבינו""

כו5ה, בבחינתה: והגדולה; איננו; אלא,פרט;של שגעון

מ^יף יותר, אותי הישגעיז המוביל-את יל!אגץ .??הזאת,
. הגב1הה;-;על מיליוני- לעובדיה,;.- לזרועות עלי תרבותה

?הדיקטטורה-.הצבאית.': ובמסגרת השגעין המקיף.; הזה

־ .. ־ ? . ־ ..- . . . . : ־ ?; הפרטיהיהודי".
" 

הגיוני ז!יא

^ודי ג ומניה לא לחמתפק; בהוכחה,
י
ו'אטנט יהחלו/ ; 4

- מביניהם, אשר י&א. נתפס! בהםברהי ובהטפה. אלה
עדיין ליאוש המקפיא בל רצון חיימ,: שגנים ומחפשים
על ירי ח ידוש המשר-  עמם- גופו, י

י
את המוצא" בקרב

דיות הל ארמית;־ יש גם המובנים-להשיב מלחמה, פשו-
ים באמצעי הבדוק, שהורגלנו טו כמשמעו; ויש הנאחז
עוזבים גו באלפי־שנות"גלותנו/ נוטלים תרמי? ומק?־,-
-רי,מוג בשנים< ־בו י: 0אות את המקום, בו היו קוש1רים:
; סמוך, - מי למקום -י -̂  ונודדים י

י
חדשח,

; 
למצוא מולדח

למדינות גרמניה הדרומית, ומי לטרחקיו^להולאנד,
לשוייץ, -לאנגליה, לצרפת. . ?

המר שנפל , בחלקם של יהודי גרמניה י •הנםיון

בשנים האלה, חדש הוא להם, ועל כך האמצעים שבחם
הם נאחזים,־ הרשים בעיניהם, ואולי גם, נראים, ^חם
כתרופה של ממש;-יעמדו נא רגע קט-!; יעשו נא 'השנון
של־ עטם כולו, ;אשר — לא שלהם כלבד, אלא י נפש
_נא לנגד עיניהם תולדות ,עתה!- יעבירו־ בגורלו י נתנסו

.לרויה,; -אשר שתו מכוס זי  יהודיים-אחרים,
י
ישובים

אף לא. החסירו ד בר ,טן, האמצעים. ..את הכל ידעו —

את ליכוד הבוהות בו ברגע, במקום האסון, את חע־

מידה האמיצה ע? כבור ישראל המחולל, את־המלחטו;:
?הנואשת ע^ שויון זכויות, נם את הנדיהלו, בלי אלד,

חייב היהודי הנרדף והמקופח,לח3ש ? טעמי,ואמנם בן"?
1:דיטיקרטימ; המת- - ביד עם יר; יד אחיו,;<חייכ^להלחם,:
בוססת,1 ^ל־;זכות האדם, על חלק שוה בחיים, יש,והוא
יש-.ואין ברי- - ־הטתעלל. חייב לעמוד/בנשק ביד, ?•בפני

,מן העיר .־ומך: המדינה, רה, יחפץ החיים מבריח אותו־
כי גדל בהן המחנק ללא נשוא. ואולם תרופה,.מוצא,

ן בכל אלה. בנינים שהוקמו על י א ה —  ל ו א ג

אשר, אין ?ו גטו?,. נדודי& עג!ר.שא.ין החול, ©ארטידיום

/י / / /  / / / / אם נדודים חדשים/.  אחריהם בלתי-

^ ישעה- מכרעת באה ?ציוני: :גר©ניה. ז/לילה. לוז0
פל . טהטת שותפים ביאוש או יבהשליות הנותנים את

^ש-יא .עברו -בגרמניה. ,ב5ום רחוב היהודי"
"
טניהם ב

 הרעיון הציוני ? ח^י^ה-^הם
 ששמו

זה בית ספר:.חמור;

̂י^ה. םפיקו?ציה: מפלגתית". ח
"
טחשוש,. פן. יחשדומ ב

̂ומות. 5הם מעצור. ברוחם, פן יראו,אותם כאנ<י-.הח

, מחרידה מזן שנפוצה כ^ום־ יבו?ה 5היות אוטופיה

עתה לרסיסים 5עיני יהודי גרמניה אחרי פצעי דוי,

חורבן, ושפ? 1מס1ם, אשר הצבעתם המטורפת של

הנאצי''ם אינה א5א טונ^תם. יקוטו הציונים ויגידו,

בעוז רוח ובאמונה ש?מה, את האמת אשד אתנו,

אשר רצון החיים . , ויובילו את א^ח מיהודי גרמניה

עדיין פועם ב5בם, ואין רוחם עם השגיות שוא, וכבוד

>^1אל יקר <הם, !לא טק5ט־5שעח, א5א טו?דת־עו?ט

5בדוח ירצו, א5א ^בנות — יובילו יבקשו, אשר 5א.

אור"ם 5 צ י ו.ן.

אל נסתיר מהם, מיהודי גרמניה אלד,, את טבל

היום אשר ?ציון. גם כאן —- יש והיהודי מקופח

בזכויותיו. נם כאן — ע5י.ו 5עמ1ר במלחמת החיים.

דו וע5יו 5עטוד .ונם כאן מחו55 כבו : יש יתר על כ\

על נפשי. ואו?ם כאן: לא בניני הול, עינויי מרק,

ד. י ת ע ה נדודי שוא, א5א הקמת מו^רת. כאן — 

מ. ד. / נסיעות... כשדנו בא"י על הצורך,
על הכורח ממש, 5קרוא -5מ1שב הועד הפ1ע5 בא"י

דוקא, התחממו הדוהית עד כדי כך, שהיה אחד שהציע

א תתמ?א הדרישה, בל יטעו בבל הפשטות: אם ל

הא'ייט. ?חו"5. -יתכנס נא הפעם מושב הועד הפועל

?בלי החברים והאורחים ימא"י, אז תדאת התנועה כ5ה

טשק^ו וערכו ישל מושב כזה, א!ל< השנה ממנהגה,

תמיד:
 י
הן .הנימוק העיקרי נגד הכינוס בא"י היה

אלוה" יכולים לא לבוא,
" 

,,ה5לו" לא ייבואו. וחנה גם

כיום קזה, ערב ה־נכויעות, התקררו הרוחות עד

כדי כך, שהמגפה הרגילה והידועה לנו מקדמת תא

מאיימת להתפשט הפעם במרה העולה על העבר. ייהו־

מעויינים" בלתי רשמיים ,ובמשרדי המפלגות,
"

י
גים

־ובהנהלת היעד הלאומי, הקרנות והבנקים עסוקים

'.רציני'/ כלומר: ביד רחבה. באופן
" 

המסעים בפרשת

מדאיג 3יותר המצב בהנהלת הסוכנות, שעליה האח־

דיומ בעליונה לשלום המפעל ־ולשלומ היש-וב, הדאגה

העליונה לעבודה שלא -תיפסק. עשויה חברי הנהלה

ניתנו לנו בבאזל. ארבעה -יושבים בלונדון, או במקו-

מות אחרים. ששה: יושב<ם בא"י — 1:לוטר היו צרי־
כים לשבת כאן, כי שנים מהם היו למעשה רק אור-

- בצאתם חים אצלנו, ונשפי הפרידה שסודרו להם

אריכי-ת ישיבתם ממקומותיהם לא השפיעו בלשהי .על"

- נשארו לנו אולבעה. ואלה,,, לפחות ידענו.: מקו- בארץ.

מם כאן. והנה כמה, ימוזם יישארו, אתני לימי הועד

הפועל והיער המנהל -של .המובנות ? : • .,. •

העבודה המדינית בא'/י,
על אף השיבי-תה. ש לי

^טנהל המחלקה. הפוליטית , דעה. א;יש ־ לא יעלה על

ייעדר מן המושב. ,ה4דוי'ח.פרינטש יעמוד בודאי

־ עליו יהיה לפ- במרכז .העיון ולא ייתכן 'שחאוש, אשר

ברוח ההחלטות־שתתקבלנה הארי1:: עול אצל ש-לטון

זאת:. עוד לא בלונדון, לא יהיה ושותף בעיון. מלבד:

פגה 'מאתנו מחלת הפוליטיזציה ויש להניח שפעולת

ברודצקי, תשמש נושא לדיון
י
ארלוזורוב, גם פעולת

ואפשר נם לבקורת, שתהיה אולי חריפה וחמורה. הטוב

הוא שהבירור יהזה יתקיים שלא בפני האחראי העיק-

רי? ומאידך גיסא: יש צרות פיננסיות־משקיות.

על־ חוסר
;
י המדינית לא תחפה

שום הפרזה/ב-התענינות
האונים י&לקתה בו הפעול הי הציונית המאורגנת בשנה-

זו, לא ונעליים את יסודי המשקים, את סבל המורים

את הדכאון שירד עלינו ואת הסכנות שארבו לנו השנה

 אי אפשר־ -שמבר הנהלת
י
מן- הקו&ה הציונית הריקה.

הסוכנות ילא יגולל לפני הציונים ולפני הבלתי־ ציו-

להם המפעל הא"י נים את חיי הש&ל והעלבון שנדון ־

בגלל דפיון- ירם. לא ייתכן ־שלא יטכס: עפ שלימי

מירירה
י
התפוצות, ביצד לשמור .את המפעל החי הזה

ת:וגזברי המוכנות ליטי  ה&ו
י
מוחלטת. מנהל המחלקה

חייבים, איפוא, להשתתף ־במושבי לונדון; *4פס, אם

וההנהלה ליהם "  א
י
גב שאר חברי ההנהלה; יצטרפו

 הדבר ולא יוצ-
י
י-ובן

 י
, לא

י
 בלי-חברים, נ-בחרימ

י
תישאר

ןחדימורלי-
? 
י יעבור- בשלום", אות

הכל
" 

דק. גם אם

זןייה בתנועה, הניתן במעשה זה של טיסתו העליון.—

י הגרו- — ולא יישאר־ בעינו. ושו-ב-יימצאו האנשים ?

־מקטרגים
מחפשי. 'חטאים" אי "

" 
־ עים-; ?שבינינו, -'לא

עצטםדהאמנם
י
^— אשר: ישאל! א ת

;
לתיא-בון"י דוקא'

.נבחרינו ברציטת גמורה לתפקידיהם
י
טתייחםים

מכירים הם" סת בהם, האמנם " ולתנועה אשר ־ב חרה "

יט?־אף- יימצא1 מ<־ חם --יושב
 י

הכסא הזה אשר "עליו

שהוא, אשר ישאל את עצמו שאלה אחרת: אם כשר
 באר? אף

י
 -יישאר

י
לא

! 
 ההנהלה

י
בעשרת חברי ש

י
הרבר

כטהי שבועות: ואויילי"־גם חרשימ,י האין ־1 יבטשך- אחד,
להסיק מזה שמספר חברי: ההנהלה הי* מופרז בכלל,
ולמפעל שאפשר לעזוב אותו לנפשו, אין צורך באפ-־
- , '

?• -  •. - : , - . י י .- ?! י ־ ? ;•  ? בזה ; -בבד רט.

הנהלת י : ?מחשבות זרות הן? יאמינו לנו -חברי ־ ? •־ ?
-;

'̂ הו(!ד-הלאומי, יהבךי ־הנהלות: הקרנות- והבנקים

-המוסדות והמפלגות :1ביחוד חברי-הנהלת
? 
ושלוחי

, רצתה יאף לו- י מחשבות אלה עלי ויעלי; : 1ווםיבנות:
הרע -את יצרה , העתונות המפריזהי/ לבבוש הפעם

"
־.. • ולהחריש. - : - . •

 בקולוטבית
 י

קדחת זהב תקפה את צפון 'קנדה.
הבריטית,,- בסביבות אגם־הדוב הגדול, מצאו ענ־ר-ות
?זהב 1א-ורי.ת (ידיו-מ), ואלפי מחפשי אושר נהר* לצפון
̂נקיניר יוצאיימ בכל יופי מאות אנשים. מג- קנדה. טו
או&יר"־ אשר ליד בארק-דויל. הול-

"
— ל מת פגיהם י

י ־יערות עד, שטים בסירות על פיני הנהר כים ידני דרך
החברה הקנרית

" 
פראם ויש <ם: העפים באוירוניס.

לתעו-פה" סידרה שידות אוירונים בין אידטונטן ואגם
הדוב; הגדול — מהלך אלפיים קילומטר. נעד בל קי־

 י מקבלת ההברה 4,5 דולאר.
?לוגראם 0טען

'הנהירה לצפון קנדה נדקהי לאחר ש'חמיש-יב
^חמ^י זהב, שיצאו אשתקד לאגם הדוב 'הגדול, חזרי
יובידם 20 טון מעדן נושא־אורית שמהם הופק* 2,5
?נראם רדיים. הקבו-צה הרויהה 'כ־3 מיליון פראנק. כיום

מחטטים ומגששים שט למעלה -מך10.000 איש.

מורה רים-י ישיש; שחקים בימי חייו אל&י תל-
מי

" 
מידים, פידמם מאמר שהטי-ל רעש. שם חמא'טר:

המורה מוכיח, על סמך ת?" אינו מוכשר ללטיד־שפו
יוינן העשיד, כי יש שני סיגי אנשים שאינם מו-כ־

י
גם

שרים לסגל שפות זרות: א) בני זברון. חלש וב) אדו־
דעות קביעות ית- קיט בדעותיהם ועקשינים. $ר0 בן .
זרה לכל - קיף ב'איטינתו אינו יכול לסגל בנקל שפיה
עמים זקנים -מוכשרים יותר־ ללימוד י

ח- גווניה וםלםילי
 ז'ר'טי־-דם מעמים

 י
שנ!ות, כי כמשך אלפי שני-ם קלטי

- י ־ : ?• יי יוינועים שונים. ־ ? ? ? •

'טדברי־פ על פירוק הזין וכל המע- ; בגייניבה 

י בשד!? ־ ההזךיינית. מתמר צמות י עושות בינתיים ־ חיל

נה:4- פרש; במלחמה.. ה קרוביה: פני הרוכב וסוסו חבו-

שות מסכות נגד אידי־רעל. הצבא. הגרמני השתמש

כבד במסכות. אלי יחמרונות .האחרונים. , י י .

הא      צועיות " מצנן של האטוזת המק
י מנ- ~ 28/ , בועידת: האגודות ^הטלןצועיותי ובסםם יי ר

- בתנועה
י
היג חפרו&אין&רן, פי45טניצק:י, ע?.יג|חטצ4

/ואלה ז־בחו: האדומה" בארצית 'שונות,
" 

צועית המק
; הפיעל'ים ע'טד המצב ה&לכלי והפוליטי ש'ל ̂ג

" 
!

- ... .

יבפל העולם,הודע- הסקציות- ישל, הפרופואוינטרן ל*

̂- רחבןות- ולא הצלי'חי 5אר" ? המוניו הסמדדייות
 יל

הפכי
, ת 'נעשה. -.'נראה 0 גן התנגדית־, 'להתקיפתול'הבירגינית.

ה5רופאינטרן בארצות-שהן עובדות באו1־ ; באג4ר.ית:של

פן לינלי, ב צרט ת מונה ה&רופאינטרז 300 אלף הב־
.מיינות יותר הריפורטיטטויות. ודים, בעוד ?שחאגידות

..בצייני־
חלשי ס אנחני. גם1" ייותר. טיב..-

י
הכרי-ם^עובדות

שכ4 . יבאו־צות הברית.^ובאנגליה, לא כל " סלובקיה
: (האופוזיציה המקיצועיח) זזלש'ה שם 0נ?ע!ח1. המיעוט

בררום סקוטי טאד. באגירת הכור-יםישליהפרופאינטרן--

י ולריפורמיסטים — 25.000. 500̂ איש יש  לאנד;.

'האלומה" בלונדון מונה 500 חבר,
א-ג'ידת ההייטים. "

יי ה יש א.יש. -ב ג ר מינ ' ?ןלרי&ורטייסטים יש כ־1000)1

יווזר. חברים מאשר, לאגודות למפלגה, חק^מיניסטית י

הטקצועייות האדומות., באפריל 'מנתה המפלגה הקי־

מיניםטלת. 332 אלף.. איש ו והאופוזיציה המקצועית"
שלכיפ'וךמיסטים^ ולקאתוליים יש בעוד, . דק 312 אלף, .
יון,. חברים ,.מא-ירגנים. םקציות הפרופ־ .ט־5 ביל $מעלה?
ייההמוינים, להניב מיד על יאת למיי לא-רגן לא

י
̂ינ&רן

.כשהונם ל'נהל ישביתות,
? 
את

י
י הוכיהו

לא דרישותיהם,.
_ולפע0ים אין הטנהיגיטי יור־

י
דים, ללחוץ.. על ה0עבי

שגעשה בגת י קחדושת. -הטנהיגיים מכי- , ע־יפ- גם מה

                                                 
                                                 
                                            
                                              
                                               
                                                

             
                                        
                                              
                                               
                                              
                                                   
                                                   

ח1 טשו'ניח נסק
^1̂ ) \-

־
.
; .

,
; 

- ?
,- , 

. . ?: - , ־ ? - - - ?  -:; ;

י

. ? : ;- : 

י

•

: טשרניחובםקי בעשרה "כרבים מיגשים-י "בלי כתבי ?

קיא. ̂'דנעברי.לחייכם, שראוי . אלו לקוךא-
י
ביטים 'קשים-

מאורע זה שנהוג אדתו 'ושניברך עליו יותר מכמה ויוב-
̂נם

ים
ספר , לות. איין 'נם כזו? מתרחש עתה בכל יום.

שיב יוצאים -אצלנו, ־ ב"ח,-. יום־יים? —ספרים *?כל
ןאותםי.בכל מיני אמצעים. אבל לא -שמפיציט הפינים,
או רעוה) . ובוח:  ̂ יני/-:שבק'ויטבלגציות, אלי, (תהוינה, דא
.ימים - כתבי סופר, פרי להי;ציא. , -ישתמש מי:שהיא-כדי
. חי ים., בעיני יהמיייל העברי, נראה, כל רבים ועמל
.רק ל'אזי. בר^ר, כי •איני מאמין, ספרות טובה —
בסחורה מסיג זה עשויה בי^ני לקהת אח ,לב מי

? . . - ־ . .- ? •;  ,, , . . : ־ - ?שהיא־ 

האי-מנפ עד ינו־'י כך ירד הקורא, העברי? . .
־

י
? 

. ,  .

י י

. . * 

י

,

אינשי לב . נט^יאי גם עתה
י

אבל התרחש גם ?—
מעטים, שטרח-י בדבר ולא ינחי 4לא שקטו-, עד אם
את הדבר ליידי גפר —

י
והביאו

י
הקימו אח מחשבתם

נתנו לני את -כתבי טשרניחובסקי! אני יכולים לצייר
לעצ-טני, בכמה התאמצית עלה להם הדבר להגשים:

יטפעל כזה בתוך שויין הנפש שמסביב לגבי כל מפ-
על של הרבית, וביחיד — לגבי ס'פרית עברית. יוד-
עים' אנחנו, -כמה חסרה בניהו; זח המסירו-ת והסרה

ההתמדה, — ;;ד כמה מתנדפת ההתלהבות מהר,־

זענין שמתחילים בי א-תמול בקולי קולות, היופ; כבר

משתקע ומשתכח,
. ? י ואם י נמצא מי־שהיא, ישהת-נבר על כל ח; -ולא

וטשד נעולו עד הסוף — ראוי ־ הסיח דעת מן הרבר

הי-א שנחזיק. טובה לי. ושנציין את עקשיניתז כאקט

של א'טח מייחד ור.ת.מכדז-ת מיוחדה ליצירה העברית.
י - *

הוצאתי כתייז הישלמה של -טיפר קיא, נם בתנ-
-גדול כחייו ובעבודתו— אים נוהים יותר, תמיד מאורע

-מפעל, הבריך כמעט תמיד -עמל רב ובמכשולים אי;
, ן י נ ב ת  מ ק ה מם&ר. הוצאת כת-ב-ים — הוי א-1©ר, 

מתן דמו-ת לחיוטי ? 8ר עי, הכנסת אהדית למה שעדיין

מפורר ומפורר־ כל כך. כל םו&ר רואה תמיד בעיני־
עם' י הגשמתו. בא,; רוחו בנין זה, :יואלפי חששות קטיטי ־

הסרה. לבנה וגא] אריח; שם יש טשהו, שהקהל רואה

פנט, בו ג0ר, זלנ-בי ומסופר אינו אלא התחלה. כאן י

שאיש לא הרגיש בו חיץ -מן הטופר עצמו, . ושם —

דבר חסר, ־שבלעדיו "הנני] ל?8 ־יצויר בעיני בעליו.

|ווהעיקד — היציקה האחרונה, ההבחנה האהלונה --

. . , , . - .. _ . • . . כתכיו);

, תלויה שלטית.המביעל, לגבי פרטים ה הכור ע ה, שבה

ךברים,. שבלער כשמשיש •
. התבינית- כילה^ לגבי ר-בי'ם..'ו

כך יש דברים .שיש 'להרחיקם,. יםוד,, הבגין-ח'סה־, הנ1; ךי
וימי -שאינו יודע להתאכזר לעצמך ברגע האהרון, —
עליל להביא על עצמו רעה, שאי! לה יתקנה. מי ימנה.
וטי יספיד את כל הפירכות. והפקפוקים,. המציקים
לםי&ר בשעה שהיא מביא אה יכיל חייו אל הגורן!

־
\ 

־ ־ ־
*

א-צלינו 0ו6רי5, (וביניהם גדולים'
י
כמת הפסידי

ניס
ומצייינים!), שלא עלה בידיהם' ^לטפל בחיייחנ! בכיי

 מאפי, סמילנמקין־ — אילי
י שד"ל, י יצירותיהם! ת"ק,

 את כחביהט 5^2 בחייהם, ודאי שדב-
י
-זכי להנציא

ריהם היי מגיעים אלינו שלמים יותר, מקי.י3ים- יו־־
תר,.מתוקנים יו1ןר* יל"ג,י שאסף את כתביו השיריים,

 י־אפישר לומר, בשעה
(בעזרת וער היובל) הצזל אותם,

היו י&־יט טיעטים' ונחשולי־חיים הד־ . האהדוגה. לא

0גיעים לידי בך, י
שים- קמו מכל־ צד, -־ומיי '־-ודע,־ אם תיי

אילי אחרי זמן טיעט־ ־ומאידך גיסא — הוצאות כת-
בים, שבעליהן 'נהג?: יק^ת ראש בדבר ולא ידעי, -כי

?את עבודת חייהם הם מקפחים (ככתבי ריר פרישטן

בשבעה עשר הכרכים, וכדומה: להם). פרישמן - זה,
ייד ככתיבת.פילי&ון

י -קוצו של- שהיה הרד כל -יטי־ו על
— לא קל, בעבודת קדגים 'ששמו לא נקרא. .עליה,..
•הגידו בעצמו א;11. כתביו, לאי טרח ביםירו-רב!, ורק המ-

. עכשיו,־ לאחר מותו, תקיםי הדורה החדשה, היו-צאת
לפנינו את בנין יצירתו בכל היקפה, אם גפ אינו דו־

יכל, 'שהיוצר עצמו עמל בבנינו לימה שנעשה ?מה ה

בירי אחרים-, ולי גם בידיים- נאמנות.

על פרשת דרכים" של אחד
"
הוצאות מעטות, כ

העם, כ,;שלוישת הכרכייט'י של מנדלי ועור אחדות,

ככתבי ביאליק, שופטן, -ברני, יכולות לשמש דוג

היריה ולקפדנית, שיש לנהוג 3,,כינוס". כל
מה $ז;

; בס ידיר, כסגנון, בהגהה ממעטים את רי.ש?ל, כל פגם
את -האט ו- ן, -בשם- שיל הק- הדט-ולו1, מ ע־ר ע ר ים 

פדה ייתרה על נקיון, שבליל ושלמות יוצרים יחים. -טל

כבור, מרימים עוד טפח, מעלים גם את הנעלה-

~.יטזי פיזור מכינים באפם יד, מכינוס -שלא

־התאמצית. היו־צר האחרונה! בו הושקער; י

*

בינים יצירתו של טשדניחיבםקי- ~י,א חג גדול

לתרבוית העברית, חג לאו-מה כולה שהרעיף אתי -טל

עליח וחג לחבריו של המשודר, שאירי הטוב י ש־-רתו

נפל על .ראשית דרכם. צהלת נע*רעו הית-ת בשירת.

בשורה זו. היא באה עם לבלוב הייני החדשים, ונש-

אה א-ת התקוה זאת- ההתחדשות בגביעי .פרחיה. חום

?של חיים וחים של טבע היי עמה וכפלא- עלתה במין־

י על
אות חיינו- העגומים. היא לא קראה להתקוממות "

שהפכה לא הכריזה, ני אם טאטאה במטאטא י אורה1

אה כל שיור של מרה שחורה, של כובד ריח מרחובו־

הינו. זיוז של -עולם נתחדש בניבו, '.ואושר פלאי הז-

היב את כל פלי&רנ חיים. .על .מר!יוק:ים גדילים נבא-ל,,

ועל בל מים קרובים היטל חן.קסמיה. היא הכשירה

־ שת־ו. אותנו לראות, לקבל, לתת. פתחה את הגנים,

ודורי דירות. נעוליט לפנינו דורות •

. האידיליה של יטשרניחובסקי לא. היתה .חתימת

יפ;ע. עתרת החיים ש,י- ל ש־ ש -י  ?חיים, כי אם ג י ל ו.

קקה- מתוכה זעתרת של תזם, והנו של עז ל.ם מ ח ר

אה
י

רש, שעינים -טובות, בריאות, מבורכות הסירו

ן ה-ח י י ם, ו שר כ הקללה מעליו. היא הפגינה אח 

הטמון עוד בהוכני — .את ושארית תחוס, שממני

?י.צםי?ו החיים החדשים.

בטשתיחובםקי בא לידי ביטוי לא רק חזיז

הנאות. הוא- עצמו הגשים את־ 'האדם: החדש, את הי-

הודי ?שגרפא, שנ-גאל — את האדם -הארצי, ששב אל

החיים 1כל לבו והחיים פחחי לפניו אח כל אףצףי-

תיהפ "הגנוזים. יעקב פיכמ?

                    
                          

                                      
                                             

                                 
                             

                                       

                                      
                                               
                                           
                                            

                                  
                           

                                       
                                           

                      
                                     
                                             

                                          
                                       
                                                

כ3ל שעה
בעצם .. בעצם ההכרזה על תשורת העם למשורר,. .

" יש בכל הטכס של מסירת התשורה ההיא למשורר,

זאת משהו מטעה, אפילו משהו צירם, על כל פנים

משהי ש א י נ י מדייק.- שהרי, 3שיט, לא אמת הדבר,

כי מחרתים לעת ערב יעמיד העם בירושלים בחגי-

גיות גדולה.על רגליו ויגיש תשורה למשורר והוא יהא

̂ שגמלו /מו, מחייב. בדיביר שהודיה;על;החן; והחםז

האמת היא אחרת במקצת. וםדא-י שהכרוניקה, שתכיא

ו. לספר על המכס הזה, תשכיל לספר עליו נא שת

יעטור לעת ערב שהרי האמת היא .בערך כך: טחרחים
ו א שיגיש חשורה גדו- ה ו , על רגליו ־  ר ד ו ש מ ה

לה לעם, תשורה גדולה ויקרה, הוא יגיש ,,דק" את
ל פגעלי־חייו, כשהם מקופלים בעשרה ברבים. • כ

• עיקרו של החג אינו,איפוא, במה שהעם הואיל

אי יואיל לטרוח — בעצם טרחה לטובתי עצמי :—
בדמי־הוצאה של דפיםח ובריכה וכדומה; אלא שזכינו

י את יצירתו ת ביטים אלה של דלדול ואזלת יד לראו

?של יאחד שר־שירה ודגול 1.ני נ ו.פח. כי עתה,. עבנ ?

המאורע הזה, עם עשרת הכרכים י תתבלט דמותו לב5 ־.
. וטיפה. י

קורא בכל שיעורה, תחרת . בהשלם־מהותהי
:
צדי-דרמו, משוטט בכלי־ דרכיו ו האיש ייר.!*ה כשהיא.

" אס גם בכל שניליו יטשעוליו המתפתלים אילך ואילך,,
:
נ- ;הת סופם ש1הם יוצאים ללמד על הקו האחד, קו 

החם אינם אלא נ&יונות בירח., הרי כל הדרכים"

שונים להניע אל עצמו,. להביע. את עצמו. על כן י'8|

^הבין, כי לא לגד מחצית הכרכים,; שנולדו מרוחו,
טאמצי־היצירת י הגיונו ורחשו דום עחית מובהקת ל

אפשרויות הביטוי, ו בכל י . עצמ להביע את,. , 

לפי שורש הנשמה שלי, מאמצים שכל כמה שהם מוסי-
י
פים והולכים הם מרחיב ים~ את כלי יזיבולו של־ כווז־

יד י..ם.; לוז לש- יבכלל . ו מזז־יב- י נו ויכלתו הבימוי̂ 

פתנו תחומים גדולים של מראה־עינים. והלך־נפש. ל8*

ר יוצאות. ללמד עליי, אלא גט הטקו לבד יצירות 

ם-. אלה נכסי- מחצית הכרכים של מעשירה ת ר נ-י־

-עמיםי ויוצריהם שנתלבשו בלבושה של שפתנו ונעשו

כוחו #ל קניניב! לה, לא־ לבד שהם יוצאים ללמד על.

; הרב. ויצא ?המשורר, שהשליך על עצמו את המשוי

̂, ולא לבד סגולתה וכבש לני כמת מיצירות הטופ

לאחוז כיד מאוטנה בכלי לשון נבחנת כאן,,, אלא כ1ח1!

י 1ח בתוך השירה הזו, כוחו ליהנות הימנה ולהי! ח ל

נות בה הנאה שאינה נקנית אלא מתוך שהשירה הזו!

היא לו קרקע הריזוננם למחותו שלו, היא האויר היפה'

לרוחו. בדור של העשית תרגומים, של קבלנות בתר-
; גומים עמידתו של הטש\רר, שאיני בורר לעצמו אלא

ב לו בשרשי'- ו ר ק ה את הגדול, המונומנטלי, 

הנפש, עמידה של חמרה היא.

היו כבר כמה וכמה נםיונית בהערכה מקיפה של־;

כבי; כמה וכמה פירושי דיוקן.. , מהות יצירתו ונשמעו

ה של ההערכה, ש ו ד י עשרת הכרכים מחייבים ח

תיקונה ומלואה. עם עשרת הכרכים, שהמשורר- מגי־

שם עתה תשורה לעם, חייבים גם מפרשי דיוקנאות.

להתעורר, להאיר שבילי היצירה, למצות מה צד"המהי־

פכה או החידוש הגדול, וטח צד־ההמשך הנשפע, מה-

עיקר ומה טפל לעיקר, מה שרשים יטה פדיגךמה בלבד.

אמת, שמהלכים סבר כמה -מטבעית של הערכה, כמעט

פירמות — משורר היוונית, משורר האלילות, משורר

הברריציבסקאיות, משורר העבודה וכדומה — אד

ק ה. י ר ב ה ?עתה יפה היא 

םשתיחןנסקי, מימי ילדות'־
־ ־"^ היה זה, בלתי טישג,;יואף יעל פי יכן —- בריר,
דמית הלווי-־ אשר עד יהיוםי היא העולה -ל1ונו|
יחם לספר", רט4ו#

" 
עיני מאליה מדי אתקל בביטוי

לתימפ, ז§
י
,

של שלישה כיחידים:;**£? היא אשר םתג1י

?גוחינים יעל ספר שירים למבקשים בין דפייו טק&ט .ותגונ.!**;

•והשירים — שירי שאיל ט'2רניח1בים?וי. /י.־,

זהו טשדניחובםקיי מימי ילריתי, מפיני? אחת.

אך היי גם שיירים, שירים לרבים. וקטעי שירים; ושי*

,,,, .,;.. ,, . .
יי
- - 

: 
תת. ? ־ -

שיר — והזיה. 'לא הויייח, ^ךעי,
י
. שיר — וחויה. ,

עקרית, ואלא מאלה אשר בצירופיהן, בסך זזכ'ולל ש^

הן, הן מעצבות את יתאדם. יוביום מן הימימ,

?יש 'ותן שמוח ועולות יאהת־אתונ ̂- לא נתישנ* ולא

פחח*.

— ובחשכת הליל, בלי קשת 'ושלח,

על סוס קל לעין דור כא שאול ה&לך — ^_

והנה כיתת בית ספר, שלושים, ארבעים, זינות

עינימ אשר נתרכזי בנקויהה דק אחת, #1יר של-המירוק

:-.̂ ונשימת עצורת וילב הולם הולם. הן ,8לפי ילדיט-ע

ר־ים קרא? והיראים' גט היום, כמוני, את הבלדה ר.זא ת!:

גם כמייני 1^לי רק1 אז גורע להם לראשונה פירישו

־ל&ייבזו!
" 

אידילית?" — האם 'לא
"

בלדה" 'מהי. ?י
" 

של

כרידמטגנצה"?;
" 

ו&ואימה": ̂- ה*ט 'לא
" 

טבושלית"?
̂י ?הש-ידה.א*!4!? ימבום" ויכל איוחמ-מ'^ק

"
טרו'כאיםיי ו

"
ו

- . - • - ,? _ •למדנו, יגפ למדני, יהאם: לא—-? < -
, - ,,- : ;  -;:--. :- י נא. יהש'יבי^לי ילדיתיצ, - ,

? חור יחשירים גיל..עלי4טים־.

-
־

.. . -
.
.

, 
. י , - ;  ? - ? .- - -

:
- - ; -  

? ?
? 

- ? ; ? א!י : - 

, ,. . .. ־ . . . .  
̂יפ. .י : , . ינצאה נגירה שאנ ,

[. .., .. . ־.:. . . עדן. קרח וכ&יד - וכעבור .

,; ,,;־ ._ ., 
"
, . 

", ,
י
,,

י י
.,

 י
. . . ? יכיי וכוי ־ .

*7 /א לא אשיב_ ואפתח את הספר.ילמען העלות,
כיח המפר ."ילדיום וילדילו: . בחגיגיות אשר דקלמי אז.

. . .. .. . .  ,
י י

. 
י

נערים. ונערות —-
גדיי. גדי טפחתיי ? : צרי 'שבילי. אתי.

אי:
נטע זר לעמך, ציץ נכרי לכל,

פרא לימד אור -יה .שלא ונסה בעול

גם ־ ־ ־ ;
י י -: אל".

י ?בחכת- שישינת פלאיםי
. ? ? ? - ? ? 

?פוירחת לאיש ואיש

? ־ : • שנות חייו י דורש לה , יש בל

• .., ... , ; ,,,..,. .,,. "-.:•. יש מוצא, או^ת, .תיש. ,̂. .. .

חמתיז; ;
י י

; ילדייך )ונ9נר{;. ; חיפיךי בחיבירים שלני, / ?

̂ ופילוג^ ^מצידת 9טו־ ̂',. רייזלח- ̂ייזלה דוחני על 
̂נו:־ חקור־ ̂;^והעט מח-כה;?טשפט  ̂ רייולה -האיםירה

"
̂.,כדיך ממגנצה ?בפרובליטית של 1ה האיש,.זה האב

ואת .הברית הפרתי —
;;
וארשתיך לו. לעילם

םד ו<ו'קטיט — אחרי זרינג . , ואדשתיך ̂נ

י - ־_ ; י ? ־ 'ש*;ן: ישרני-. בעוז:--.;, ;;; ;־. , . במק:הלזנ ?.־

? ? ? ;;שאו נם צייי^ישאי^צל^נדו! י ?-.
? ? ;. . -י . בעס1 ' ~ועלו;תטתנדב.י0י : ; 1ר1עיזי
וינוח צדק. וחל.^ביכ הנב- ועל חולות ניה שלוםי
ונית -וככרמי ראשון לציון. ובפרדםי פתח תקוה י:ש-

̂ת:; חפפה בלילות בערגה. ובחינה /שידת.. ־נעורים. וגהר

. . . 
 י

. 
והיה בחשכת הערב י

כי יתכס בערפל" הים
־; ? ; ־  

_ 
 י " ?

או ;
: 

?נטשו צללים, דום־ צפרים,
'- ? - - ? , נוטה בני אפרוחי; 

ועל הכל: — . י ; יי . -
? -־ י - : ? י ; -  י

שחקיי, שחקי על החלוטייז
-. " : ; " : 

•־ : זו אני החולם ־שח, ל - ־
 שחקי-כי כ^דם־אאמין" ? ; :":; ?;

י י-

; 
 כי. עודני מאמי! בך. .

 י
•

?ספק- אפ ידעי השרים כי שירי טשר^יחובקקי־

ב&יוחם. כודאי^לא ידעני גם;אנחנו; הקוראים והטדקי
̂ו — נקהןאחג?.- לטיט וכותבי החיביריפ כי חויות־.

ואחר .-מאתנ4 יקי1ז,. להמיר. הממעיט. והמרבה. כל אחד

־ -: ב. ל!4 ־ - ממי יניח. :שלו. .ולא מעט היא. ־ ־.

באותם הימים, 7פני שתי עשרות שניים, לא ד,*ח

הס&ד הבלטריסטי ין קבע בארון הספרים אשר בבית
ינוה שלום", גם לא אורת של בבור. גבר

"
היהודי ב

עצמו אז אבוח עיניהם -מר.א.ו'ת, בהכרח עצמו. הספר
העברי החרש חרר דיביתה כילקיטם ש? חלמידים, חדר
וכבש. אך עדיין בחשאי קראי בו ונטע זר היה. רפס

השירים לא כל שכן.
ובאותם הימים ידעתי שם הדר, אשר על .המדף
לא-

" 
שבי, בין שנים שלושה רוטנים צרפתים, מלון

. הערביות וחוברת קורספונ־ רוס", .ספר לימיד השפה
דנציה מסחרית —* עימד עמידה של כבוד ויחיך, במר-
כז המרכזיים, כרך ירוק, עבה, אשר מעל עטיפתו הז-

? , . דקר יאיתיות לבנות — ? ־
? ? - שאיל שטתיהובםקי ־ ?

שירים

מהדורה שניה בתקונים והוספות, אודיסה, חרע"ד.

לא חדר -תלמידים הייה זה, וילא של אנשי ספר.

גם לא במקרה בא הנה .בטייטב פרוטותיהם ובחרדת

לבי רנשיחי בשיתפית שלושה מבחורי -ישראל אשר
בנוה שלום", פרחחי י סוחרים, שטופי לפנטוינייה.,

"
אכיל? דמדיטי־חרבית, ינדים בין ד3י נטרא אשר נד־

התי! הצדה לב'ין הוי רוטנים צרפתים בלתי מיבנים
עד יחפוף, כבושי ר"הייה ודלות ושעמים מכליה לאי

אחת ולא שתים, לא שעה יןלא שעתיים, בחול או כחג,

ת ובצוחא ידו בעצם היום אי בשעת בין ערבים, ביח

—ראיתים גוחנים על כוך ;י7,. וקוראים, ועוד קור-

אים, ומעלעלים, .ומסבירים, ומדקלמים ומתנצחים.

כיהןשחקעית, גגע- שעיוח, שעות יטריבוח, כתתעלןגת"
? ? . ? • ? 

גיעים, בדבקות. -

ילראשונה גצני ההרנשה— ינקיבעי אצלי ? ? דיימח, אז,

יש, קשר־ יכול -להיות, כי , סחיטה ומעורפלת .— כי .

— לספר, בלתי מיכז מבריע. אל ד&ים מודפסים עמ1ק,


