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 שנים מאות שלוש
באמריקה עברית לשירה

זילברשלג יערוק

המצבות שירת ד.

 המתים. לזכר מצוא לעת שירי□ ויש החיים לכבוד לעת־מצוא שירי□ יש
 נחרתו מצבות־אבן על העלמין. בבית מתחילה העברית אמריקה של שירתה
 ישראל, שארית של רבה ידי על ונאספו 1831 ובין 1682 בין הראשונים חרוזיה

 בספרו פול, סולה דה ד״ר שבניו־יורק, ביותר העתיקה הספרדית הקהילה
אבן. על חרותות דיוקנאות

.(Portraits Etched In Stone New York, Clumbia University Press, 1952)

 חרוזי□ :אפיין להבליט עשויות עלומי־השם פייטני־המתי□ של דוגמאות שלוש
 בר׳ ויהושע פונסקה דה לופז מרי□ הלוי, יצחק בן זנוויל שמואל של לזכר□

שמואל.

 כסוחר ש□ לו קנה שנים, מ״ג בן בהיותו (,1719) בתע״ט שמת זנוויל שמואל
 הקינה בניו־יורק. ולמשפחתו בגרמניה לקרוביו נדיבות־רוחו שהראה אמיד,

 של מידותיו יפי — העיקרי תכנה בספרותנו. כמותה רבו — לזכרו האקרוסטית
:הנפטר

צדיקים את ונפשו רעה מימי לו להשקיט חרוצי□ ביד שעשה אוצרותיו הועילו לו

 מצינת זה לעומת בערבוביה. משמשי□ ומסורבלים מקובלי□ לשון דפוסי
 היתה רמת־יחוס יתרה. במלאכותיות פונסקה דה לופז מרי□ של לזכרה הקינה
 באלטונה, אירופה בקהילות חשובים תפקידי□ מילאו וקרוביה אבותיה :מרים

 דניאל בשם המשפחה מקרובי אחד קאנאריים. ובאיי□ (Nantes) בנאנט בלונדון,
 מתה, (1732) תל״ג בשנת (.1736־1673) השלישי אחמד השולטן של רופאו היה

 את חיבר פונסקה דה לופז משה החזן קרובה כי יתכן שנים. מ״ה בת בהיותה
:בתנ״ך אחרי□ ובשמות מרי□ בשם קשר בה□ שיש מרמזים הרווה הקינה

 הנביאה מרי□ בזכות
 לה ענו באר עלי

 רפואה מצאו מרה וממי
אלישע ידי על כנעמן

 שבע הנביא בציווי וגופו
 ונרפא בירדן טבל פעמי□
 עדן בנהרי הנשמה רפואת
אלישע ידי על זך ונשאר נטהר

 לבוא לעתיד כרופא שנים. כ״א בן בהיותו בתק״ט מת שמואל בר יהושע
 Yellow) צהובתא אשתא במחלת שמתו בחולים טיפל קולומביה במכללת

fever) וזו שמואל. בר יהושע של קברו על שחודש צירוף כנראה וזהו 
:הקינה
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ה מהיר  הרפואה מלאכת במלאכתו הי
 תרופה לעלות כצבי ורץ כארי מתגבר
ת העיר ליושבי א  עמהם חסד ולגמול הז

שתא שנפקדו בעת  צהובתא בא
סו זהב והזיל ם להם לקנות מכי מני מ  טובים ס

תה שעשה הטוב אבל תתו סבת הי  מי
שתא תו פקד שהא  לבחורתו ועשרים האחד בשנת או

 חפתו לו יעשו עדן בגן ולנשמתו לו אשרי
ם שיחיו עד רוח קורת יקבל ושם תי מ הרוח בם ויבא ה

 שוים מצות תחנונים לרש לדבר וישר זך דלים חונן מלוה ה׳ את משרת שמואל
ר פיו ישקר לא נצח הישרים עם עשה ם... מקו חיי

ף לפני השלישי בחרוז בדקדוקו. דק לא החרזן  "שהאשתא :פעמיים שגה הסו
ם פקד" ם ועשרים" האחד ו״בשנת פקדה במקו ה "האחת". במקו הקינ  מתארת ו

הלב. אל חודרת ואינה הצעיר את

לאמריקה ראשון תהילה מתן .2

ם מן ם החרזני תי מ ת שרבו ה  המשוררים אל — מעשיהם ועל עליהם הקינו
ם. החיים אה מלאו 1876 לשנת ליולי בארבעה והמתי  של לעצמאותה שנה מ

קה. לת של חזנה שרייבר, אהרן משה אמרי  שיר חיבר בניו־יורק, תפילה שערי קהי
הודה" "מנחת ארוך רי. המאורע להנצחת י הו ההיסטו  שחרוזים אוראטוריו, מין ז

ם מי אין זו כשמינית למקהלה נועדו בו מסוי אל ועד פרץ״ מ״ :ודור״ דור כל ״

 ץוחה, פרץ, אין
 ורוחה גיל אך

 ברחובותינו
 ובחוצותינו.

א יובל  לנו, הו
 גאלנו אל כי

 הךרור ויקרא
 ודור... דור כל אל

 הרביעי ביום
 השביעי לחדש

ה זה א  שנה מ
 נתנה. חפשה

פעם הלם וקול

 כרעם, נשמע
 הדרור קרא כי

 ודור... דור כל אל
 ברית בני ואנרזנו

 שארית לנו אין
 ברכה לך להביא

 וממלכה, כגוי
ם כי  שפתנו א

 — שאריתנו היא
 עבר מבני שאי
 עבר. בלשון שיר

 תפלה ואנחנו■
סלה. אל יברכך

קה ראשון תהילה מתן הוא יהודה" "מנחת השיר ת. לאמרי קאיו  השם ולאמרי
 ממש של ממלכה לו שאין עמו כנציג עצמו רואה המשורר לשמו. נאה והוא לו נאה
ת של התודה רגשות את מגיש והוא העברית. שפתו :רוח ממלכת אלא הדו  הי

 בשירה לא־מצויה חגיגיות איזו החדשה. מגוריו לארץ כמתנה העברית בשפתה
והסגנונית. הלשונית דלותה אף על יהודה" "מנחת על מרחפת העברית
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תלת־לשוניות .5

 לשונות בשלוש אמריקה. של היהודית בספרותה כמעט־חדשה תופעה לציין יש
 לא כי מתחומה,אם חרגה באנגלית בעברית. באידית, באנגלית, :יצירתה נוהרת
 בני־ של וחיים טיפוסים האירו אך מקורותיה, משרשי רחקו סופריה יחודה. זנחה
 דור קם העולם מלחמות שתי בין ובמחזות. בשירים ובסיפורים, ברומנים ברית

 שפירא בסיפורת, ומלמוט רות :לאמריקה היהדות את שגילה אדיר־כשרונות,
מון מיללר בשירה, ונמירוב סיי  המקורי כוחה הראתה הביקורת אף בדרמה. ו
 זכה בללו, שאול ההוא, הדור מבני ואחד וטריללינג. קייזין של ובספרים במסות

 ידוע ליהוד זמן באיחור הקביל האמריקאית הספרות של ידוע יהוד נובל. לפרס
 עליה שבאה טענה וזו העשרים. המאה של בראשיתה הגרמנית הספרות של

ואוהביה. היהדות שונאי של הסכמתם

 ויעקב לייב מאני העשרים. המאה של היהודית היצירה שפעה באידית גם
 האחים לשירתה, חדשים שטחים כבשו הלפרין ומשה לנדוי זישא גלאטשטיין,

ק שלה, סיפורת העשירו זינגר במחזותיהם. ממדיה חיזקו וסקלר לייווי

 דו־ הזה. היום ועד למראשיתה ספרותנו בתולדות נדיר אינו לשונות ריבוי
 2בנביאים, שלם פסוק 1בתורה, ארמיות מלים שתי :בתנ״ך מתגלה לשוניות
 ופילוסופיה בעברית שירה משוררינו כתבו בספרד 3בכתובים. אחדים פרקים

 כתב ההשכלה בתקופת ובעברית. באיטלקית פייט הרומי עמנואל בערבית.
 ואחד 4ובעברית. בצרפתית לוט אשת ועל דיוגיניס על שירים רוזנפלד יהויקים

 בהונגרית, בגרמנית, לשונות: בשלוש שיר כתב בכרך, שמעון ממשורריה,
 רומן שכתב סקלר, של יצירתו שפעה לשונות ובשלוש .5בעברית
ובעברית. באידית וסיפורים דרמות ,6באנגלית

 במאת ספרותנו של הראשונים סופריה אפיינה בשתיהן כתיבה :ועברית אידית
 דוליצקי מנדל ומנחם רוזנצווייג גרשון נטפלו באמריקה אף האחרונה. השנים

 העברית לשירה גם חשובה תרומה תרם צייטלין ואהרון יחד. גם ועברית לאידית
 לפקידה, מפקידה באידית שירים פרייל גבריאל כתב בימינו האידית. לשירה וגם

 סופרים מזומנות. לעתים ובפרוזה בשיר לאנגלית חטא אימבר הירץ ונפתלי
 גם באמריקה גם השירה בתחום ביחוד נמצאו בלבד העברית לשפתם נאמנים

העברית. ספרותנו כימי לעברית זו נאמנות ועתיקה לים. מעבר

מהגרים של דיוקנם .4

 — סופריה כל באמריקה. העברית הספרות של יחודה זה :מהגרים של ספרות
 — יוסף בן וכראובן כרמי כט. גרוסמן־אבינועם, כראובן בה שנולדו לאחדים פרט

 רב־ממדים תרבותי מטען הביאו רובם אירופה. ממזרח הברית לארצות הגיעו
 בעולם הזרה אדמתם על האירופיים חייהם המשיכו רובם היהדות, בתחום
 הסתגלות צרכי ורוחני, כלכלי אי־בטחון :מהגרים של תכונות גילו רובם החדש,

 מהגרים של ובמקרה — מוכר לעבר כמיהה פנים, לחיי וסיגולה החדשה לסביבה
 אל הישן מן טלטולים ישראל. בארץ קוסם ולהווה רחוק לעבר כמיהה עברים
 מתיחות חוללו — המוזר החדש אל אבריהם ברמ״ח המשוקע הישן מן — החדש

ניתן זו למתיחות חשוב ביטוי היצירה. ליצר הפרט את לגרות כדי בה שיש זו
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 שמשתלשל מה וכל סביבה שינוי שעיקרו ברקוביץ, דב יצחק של 7"כרתי׳ בסיפור
 הבן בבית מסורתי בית בעושר, עוני באמריקה, ליטא המרת אם. של בחייה ממנו

 עליה שנתלוותה סיוט תדהמת זו :יהדות במנהגי מגע מכל רחוקים וילדיו שאשתו
 והיטיבו מבשרם אותה חזו באמריקה העברית הספרות יוצרי החדש. בדרכה
 והקדיש העיירה מן שטה ברקוביץ אחר הבא הדור ובפרוזה. בשיר אותה לתאר
 — החדשה בסביבה האמריקאיים משכניו והמרוחק ברוחו המקופח למהגר עצמו

 באיזור קטקזקיל בהרי הזולים הקיץ ובנאות ניו־יו־רק רד־העיר1במ בברוקלין,
8היהודים. בפי )שלמה( סולןמון איזור שנקרא סולליבן

 יונקות יצירותיה כן מהגרים של ספרות היא באמריקה עברית שספרות כשם
 של רגליו תחת קרקע באין המובהק. סימנן היא אחרותן אחר. במקום משרשים

 צמודה ספרות נוצרה שבישראל בשעה רומנטיים. עולמות על מרחף הוא המהגר
9מופנם. לנוף צמודה ספרות באמריקה נולדה האחרונה, השנים במאת לאדמה

כמיהות מיני .5

 לארץ בכמיהה פרטי, לאושר בכמיהה :שונות בדרכים התבטאה הרומנטיקה
 כמיהה בטהרתה. דתית למסורת ובכמיהה ורחוק קרוב לעבר בכמיהה ישראל,
 המצרף שווארץ שמואל אברהם של חרוזיו וחודרת בשירה מושלת פרטי לאושר
:רומנטיים משוררים של כדרכם לשקיעה כמיהה

 החבלילים־היךקרקים הבדים בין
 דקים, זהב גשרי אלפי שמש תלתה
 לבבה ובין העולם לב בין סללה

זהבה... באבק מאבקים שבילים

 החומת השמש אל זהב בשביל
 העורגת נפשי יצאה פריךתה חג

 הנעלסה, כנפה בחרדה לשק
10מגלתה. זהב יועם, טן־ם לז־את,

 במזמור וביחוד — בתנ״ך הראשון ביטויה שמצאה ישראל לארץ כמיהה
 של וביצירתם הלוי יהודה רבי של ביצירתו המאוחר וביטויה — קל״ז תהלים

 הלל באמריקה. העברית השירה את גם החדירה הזמנים, בכל רבים משוררים
 בקובץ גם שנדפס ארץ, בנגינות שלם, בספר ישראל לארץ אהבתו תינה בבלי

אין 11שירתו. רובי שכינס  ושלא תהילתה שר שלא באמריקה עברי משורר לך ו
 התנגדות שגררה למסורת הכמיהה אפילו הרוחנית. למולדתו הרגשי חובו שילם

 של צורה אלא היתה לא בפרט, ולריפורמה בכלל דתיים תיקון לנסיונות חריפה
 גובל בלגלוג העברית. המורשה על קנאית שמירה עמה שנתלוותה רומנטיקה,

:היהדות ופיצול הדת חורבן את דוליצקי תינה בגסות

 הגדולה מקערתו שלקקנו ברוך
 בגולה, שמה ולענה מי־רוש

 לאוו־ה, מאפלה שהוציאנו וברוך
 לנפשנו, חפשים דרור בארץ להיות
 — ותורה חכמה על מעלינו ולפרק

 אבותינו!... שערו לא וק׳יקים באגדות

 בנים גדול מצער שפטרנו ברוך
 ;.רחמנים בבני שמנו ממדות
 מעלה, אנשי ונאורים לאדוקים ונחלק

 הלאה... עברים ואלה אחור זוחלים אלה
 זךים... מקדש אל זה ק״קו, אל משך זה

12לגזרים... קרועה ביניהם וה?הדות
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 ובין גולה בין הבדיל עברי שמשורר העברית בספרות הראשונה הפעם זו
 הגולה ובין אירופה במערב גולה שבין בשוני הרגיש משמע: אמריקה.

מוסרית. ופריצות דתית עול פריקת שגרר החופש, ובין הרדיפות בין האמריקאית,

ושלילתה אמריקה חיוב ,6

 צרכו הוא סביבתו עם עימות בלבד. עברו נכסי על לחיות יכול אינו סופר
 החדש. בעולם העברי לסופר והכרח צורך היה אמריקה עם ועימות והכרחו.

 ועוני הדת ניוון ועם־ארצות, בורות ולגלגני. שלילי אליה יחסו היה בראשונה
 אדמת על שנדפס הראשון, השירים בספר צערו. לחצי מטרות היו אלה :כלכלי

 ה. יי׳מס - סובל צבי יעקב קונן הזקן, ישראל לכבוד זהב בשיר ,1877ב־ אמריקה
 של עלייתה ועל אמריקה יהדות של ירידתה על — האמריקאית השם בצורת סובל

 וגינה העברית הלשון של בשבחה הפליג אלא בלבד זה ולא הריפורמה. ושל הבורות
 שסיפקה יסודית פרנסה של לתיאורה שנתפס הראשון גם היה סובל בוזיה.

 זה פרנסה עול נושא של ולתיאורו יהודיים מהגרים אלפי של הכלכליים צרכיהם
 על עולים אינם שחרוזיו ואפעלפי גבו. על העלוב תרמילו עם היהודי הרוכל —

 שכן להם. עומד ההיסטורי ערכם אירופה, במזרח העברים החרזנים של חרוזיהם
 שרים הם שכן החדשה, בסביבתו היהודי של השתרשותו למבע חותרים הם

:לים מעבר הפרט לדיכוי בהשוואה הפרט מחופש הנאתם

 חשך, ליו־שבי קץ אור, למוךדי הקץ פה
 בסתר, אח למכה ארור, למלשין קץ
 הכתר, לשאת אסורים לאוסרי קץ
 ונשך, לרבית קץ לתרמית, קץ
 עינים, בקרץ לא אני, יהוךי פיה
13כפים. ביגיע בישר אשרי כי

 סימא לא זה ואולם לאמריקה. אהבה רגש מבצבץ והגוזמה התום לצעיפי מבעד
 ליחסו דומה יחס החדשה. בארצו ישראל לרוח האורבת הסכנה את מראות עיניו

 עגל זמנו. ואחר בזמנו שחיו העברים המשוררים של יצירותיהם כל מציין סובל של
 משה אברהם הרב — לו נתפסו ומשורר רב עליהם. חביב סמל נעשה הזהב

 "בארץ כי המתאונן, דוליצקי מנדל מנחם והמשורר אברהם נחל בספרו שרשבסקי
 הזהב ולעגל עזבוה ידעוה אשר אלה וגם עבר לשפת ומבקש דורש אין הזאת...
14ישראל." אלהיך אלה :ויקראו ישתחוו

 פרייל, יהושע גבריאל של ושירתם רוחם את העשיר אמריקה של העשיר נופה
 אפרים ואליעזר סילקינר נחום בנימין גינזבורג, ושמעון שווארץ שמואל אברהם

 פרידלנד, אברהם וחיים פיינשטיין משה הלקין, ושמעון רגלסון אברהם ליסיצקי,
 כיוון פרידלנד. ד. ואליעזר מרתאן אברהם אינדלמן, ואלחנן הלוי צבי אברהם

בשפע. שירים ולהן לה הקדישו ובסביבותיה בניו־יורק ישבו שרוב־רובם

— זו בארץ העברית היצירה של ולשיאה לשגשוגה עדה והוא — זו במאה
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 אפרת ישראל החדשה. הארץ של הרוחני לגדלה הנכון ביטויה את משורריה מצאו
 באמצע בתולדותיה חשוב פרק ששיקף 15זהב בשם שלם ספר לאמריקה הקדיש
 ההרפתקנות קדחת בקליפורניה, שנתגלה זהב אחר רדיפה :עשרה התשע המאה
 המיבנה ובכל המשפחות בחיי המערכות לשידוד וגרמה בעקבותיה שבאה

 מעיר לונט עזרא הספר של גבורו הצעירה. הארץ של החברתי
 בספרות הראשון האמריקאי הגבור הוא מססטישוסטס שבמדינת 16סיילם

 הפקרות, משפחתו, הזנחת — שבהרפתקאותיו העקמימות כל העברית.
 מתורת כמורשת עליו שבא הפוריטאני מצפונו לטשטש כדי בה אין — פריצות
 היה לצייריו שראשון האמריקאי הנוף גם אלא בלבד זה ולא היהודית. המוסר
 אחר ובספר בזהב תיקונו על בא באמריקה העברית בשירה סילקינר נחום בנימין

 אינדיאנית בחורה של לאהבה מוקדש שכולו 17שותקים במגומים אפרת, משל
 לעתיד מרילנד מדינת — ארץ חבל אמריקה. אדמת על לבן־פנים לצייר למחצה

 בזיהום עוד נזדהמה שלא החמה נשימתו בו נושם והדרום הצפון גבול על — לבוא
:אמריקה אוירת של הכללי

 מנצח, כמו ימים ימים
 קרא. הדי" ש״קיץ תור

 חסד, מתנות נעם, חוטי
 אורה. מרוטי והשחקים

 מטה. ותביט על תביט
השתא. סתו יהיה לא לא,

האילנות ומבדי
 מתרפק אמר על אט אט

;זהב כלו ?שם יורד
 מתאפק, כיה בקצב אך

 אין־סופי זמן גם כי נךמה
'8היפי... שבוי עךיו3 אטט

 "על הלקין שמעון של המבוגר לביטויו זכה הפציפי הים ליד האמריקאי הנוף
:ברברה״ סנטה חוף

 בךבו־ה! סנטה הו לי דמיתיך יין־קתרים השקמה בת־גלים
 זנקה אוקינוס מקצף בדיפק הרוטטת בת־ים

 ובהירים. צון־בים חולות־חוף על התיצבה עירמה ולשלה,
 וחומדת, חמוךה אשה הו אים, זהר אור זה הציפך

 השיש, עין הקריר בבשרך מתנוצץ הוריד ודמך
 עורגת עוו־קיך תכלת עד איים זהר אור זה הציפך

שרך 19בשמש. ככוס־יין חכלילי השקוף הוריד, ??

 נופו של בבבואות הנוף תיאורי את העשירה למיטפיסיקה הלקין של נטייתו
 משבר ועד ההגרי יחיאל הרומנים ובשני נכר בספרו שכונסו ובסיפוריו הפנימי.

 חמדו אחרים משוררים והאמריקאיות. היהודיות שכונותיה על ניו־יורק את צייר
: (Cape Cod) קוד״ ב״כף מרתא כרם חיבב רגלסון אברהם אחרות. נוף פינות
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 לכף־קוד, מעבר מזרחה הירו?יס באיים ...מזרחי
 מרוח־כעסים צמח נמוכת שצפים, זרומת אד, חפופת ארץ

20ת...1צפצפ ?עזרת ומעקם בוקיצות דורס

 ודבש". מלח ריחותיו מנער מרתא "כרם של יחודו הבליט פרייל גבריאל אף
 ולוורמונט, ניו־יורק למדינת אמריקה, של הצפוניים לנופים נתפס בעיקרו אולם
 עגנים השליך למנהטן ברוקלין "בין כי ניו־יורק, לעיר וביחוד המפשיר ולניו למיין

 של באינטואיציה הבין אכן צפון. לנופי יתרה חיבה רחש פרייל 21בשקיעה."
 שאבה ומהם תחילתה עם האמריקאית התרבות נצנצה בהם כי משורר־אמת,

 של לנופה שירים עשרה הקדיש כוכבים מול נר ובספרו צמיחתה. עם עצמתה
 אשב עוד בניו־יורק, יושב אני :אחת בשורה הביע הרוחנית כפילותו אמריקה.

בישראל. בעירי

ואמריקאית אנגלית ספרות חדשות: השפעות .7

 בססגוניותם. העשירים מנופיה יניקה ינק שלא באמריקה עברי משורר אין
 ותעברי המשורר של יצירותיו החדירו הן אף — האנגלית והספרות ספרותה

 באפוס מורגשות — בעיקר ומנפרד קין — ביירון של הסלכות באמריקה.
 של האינדיאני באפוס ניכרות לונגפללו של השפעות סילקינר, של האינדיאני
 כשם בשירתו ועוכלה הלקין ידי על תורגמה עשב עלי ויטמן של יצירתו ליסיצקי,
 ויצירתו רגלסון של הדרמטיים במונולוגים הושזרה ברונינג רוברט של שיצירתו

 של הלירית השירה ועל בבלי הלל של האידיליה על הושרתה פרוסט רוברט של
 האנגלית השירה של הרוחני החלוץ היה באמריקה העברי המשורר פרייל. גבריאל

בישראל. גם ידועה ובמידה באמריקה העברית בשירה והאמריקאית

 למסופה העברית בספרותנו אותותן נתנו והאמריקאיות האנגליות ההשפעות
 העברית בשירתה וביחוד העשרים במאה נתעצמו ואלו עשרה. השמונה המאה של
 אירופה במזרח המקובלים מאפיקיה שונים באפיקים שזרמה אמריקה, של

 חדשים גילויים שלושה בישראל. המאה של העשרים ומשנות המאה של בתחילתה
 כושי האינדיאני, האפוס העברית: לספרות באמריקה העברית השירה גילתה

 לשון לדפוסי נזדקקו הגילויים ואלו והיהודי. הנוצרי העכו״מי, בצביונו ואמריקאי
בעברית. האנגלי חותמם שנשאו

האינדיאני האפוס .8

 דנטה של כמתרגמו אכסוטי. חידוש האינדיאני היווה כלונגפללו למשורר
 — משקלו אשר בהיאוותה אותו ויצר משלו אפוס לעמו לתת ביקש לאנגלית
 הפיני האפוס של ובמיצועו היוונית בשירה לו נמצא — לחרוז טרוכיאים ארבעה
 האינדיאני היו באמריקה העברי למשורר ואולם (.lonnrot) לנרוט של קלוולה
 נימת מכאן היהודי. לסבל קירבוהו שסבלותיו אתני, מיעוט של סמלים והכושי

 — סילקינר של מסורה אוהל מול הפואימה על המתלווה והיאוש העצבות
 מיוחדת בחוברת בירושלים שיצאה באמריקה", הספרדים שלטון "מזמן פואימה
תשתיתה למן חידושיה רבים 22והאחרון. הראשון שיריו בקובץ שוב והופיעה
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 הנדיר שרה1כ ועד ביירון של הדרמטית שירתו ידי על בה שהונח הרומנטי
 שגולל תמורה זקן אינדיאני סילקינר דובב אפי בכשרון שירית. סיפור בהרצאת

 לבין בינם אינדיאנים שבטים קרבות ובמותה, בגסיסתה שלמה תרבות לבתו
 כשלונם בעריצות, ארצם לכבוש שבאו ספרדים, עם מלחמותיהם עצמם,

 בצבעים הפרימיטיבי האיש את מלצייר נמנע לא המשורר ותבוסתם.
 יסודות על הפואימה את בנה שיריו כל שציינה זו נקייה בלשון :אידיאליסטיים

תיו אינדיאני. פולקלור של חוויו  זכר :משלהן נופך הוסיפו והלאומיות הפרטיות ו
 היה וראשון — גילה כן כמו האינדיאני. החורבן תיאור את חיזק העברי החורבן
 על השירית בסמכותו אותו וכפה הדרו ש'גב בכל האמריקאי הנוף את — בגילויו

:באמריקה עברי משורר כל

שמים; לנשךי — במזרח הגבוהים חלמיש ...הרי
;רבה תהום לילדי תנינים לפךיצי — במערב קךמון ים

 ;שואגים לנמרים לאריות, בנגב העתיק היער
23סערה. לסופות — בצפון הנורא הגדול, המךבר

 מדבר", "מתי חרוזי של מקצבם הד נשמע ההכסמטריות השורות במקצב
 של מקוריותו להכחיש אין אפעלפיכן בהומירוס. נעוצה הצורנית שמסרתם
 שחישלו אמריקה של הגיאוגרפיים מרחביה העברית לספרות גילה הוא :סילקינר

האמריקאים. של הנדיר אפיים

 אך במלחמותיהם, האינדיאנים של אכזריותם מלשקף נמנע לא סילקינר
 של בספרותה הראשון האינדיאני האפוס יתרה. בחיבה העדינים מנהגיהם הבליט

 הלירי ובזוך ברוך העמוקה, במוסריותו עברי אפוס גם הוא העברית אמריקה
 עצוב בנצחון השנאה על והגוברת העבריות המלים מצירופי היוצאת באהבה שבה,

ולסביבותיה. לגיבוריה אוצלת גדולה אהבה שכל זה,

 דועכות מדורות בספר אחד — ואפרת ליסיצקי המשיכו סילקינר שהתחיל מה
 של עימות כולו שכל שותקים ומומים בספר ואחד אינדיאניות אגדות על המיוסד

 ליסיצקי גס התרכז כסילקינר אהבה. בסבכי אמריקאי וצייר למחצה אינדיאנית
 וכסילקינר פרט. של גורלו הדגיש שאפרת בשעה אינדיאנים שבטים של בגורלם
 של חורבנה ותיאר האינדיאניות האגדות של זהרן ספרו על ליסיצקי השרה

 ואולם ללבני־העור. וטינה לאדומי־העור חיבה מתוך האינדיאנית התרבות
 ונתן — השפיפון ובני הפרס בני — שבטים שני של בגורלם נושאו צמצם ליסיצקי

 ומקלוולה לונגפללו של מתיאוותה לויים חרוזים בצורת גולשנית חלקה, חיות לו
הפינית.

 נזקק אפרת האינדיאנית. התרבות של לחורבנה נטפלו וליסיצקי סילקינר
 במשך ישראל סופרי שהטעימו מה והטעים אהבה לסיפור שותקים בויגומים

 אפיו בזעת אותה לכבוש באדמה, שרשים להכות חייב האדם :ומעלה שנים מאה
 שלא.ד.גורדוןבפואימה תורתו זוהי זהב." של שמות שמות, "שמות, בה ולעשות

 דת נביא של האוניברסלי לחסנו סימן וזה אותה למצוא מצפה הקורא שאין
 אומרת איננה תרבות של ש״פרימיטיביות היטב, ידע אפרת :כן על יתר העבודה.

בפשטות דומה לאלארי האינדיאנית העלמה 24נשמה." של פרימיטיביות כלל
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 — ומסובכים מעודנים אהבתה דרכי ואולם שבטה. לבני הליכותיה ובתום טעמה
התאבדותה. ועד התאהבותה למן

 מקורה לכושי זיקה הסטורית; ברומנטיקה מקורה לאינדיאני זיקה
 כפי גילה הכושי את גם כי הספרותי. החלוץ סילקינר היה ובזה בזה בריאליזם.

 העברית השירה של מחוקריה נעלם וכמעט מעזבונו כושי" ב״מוטיב שנתברר
:באמריקה

 ה?קוךה, יום בבוא רזלכה, תעעוה, מה
 יעוךהז ולחשבון לדין השעה
 אורה של ?מבט ממרום החסד

ע ישקיף אז ע השחורה. נ?שי על ו

 אליך, מגעות הבושה יעצו־ מי שוממה? ?לבתך הנחם ישקיט מי
ה ^ ח פניך? מכסות הצוו־בה הכלימה דוממה אנחה ?לחש ה

אהלי ?פתח העומדה הסליחה לבתי המית את תש?יח תעבר, אט
א?י וצורפה דמעתי• הרכה בידה ןתמחה 2פעלי. סיגי ?? 5

 העברים המשוררים של ביצירותיהם ונשלש נשנה הכושי המוטיב זה
:ממכתמיו באחד ושר לו נטפל רוזנצווייג באמריקה.

 האיים ו?כל הארצות ובכל הכושיים דם ארצנו ?נגב
2ישראל. ?ני כושיים כ?ני יגאל. ולא ידו־ש לא 6

 הכושים משירת ראשונים תרגומים לספרותנו ונתן בעקבותיהם הלך בבלי
 מסותיו בספר שנית ונדפס נימים בקובץ אור שראה הכושים" "שירת במאמרו

2נפגשות. רוחות  שמעון אולם כושים, שירי ועיבד תירגם אבינועם ראובן גם 7
 ימיו המבלה כושי "ךשו", בשירו אבתנטי כושי שתיאר הראשון היה גינזבורג

 ועם עמם ולהזדהות לפענחם משתדל שהמשורר חלומות וחולם מסעדה בטאטואי
:יאושם

 :קשורים נעלם ?חוט אנחנו, אחים
2יסוו־ים... ואותם לנו אחד אב 8

 את שהבליט ספר — 29כוש באהלי שלם ספר לכושים הקדיש ליסיצקי אפרים
 בעיקרו אינו האינדיאני שהרי :ומוצדקת מובנת הכושי אחר המשיכה זו דתיותם.

 תוסס יצור הוא כושי ואולם מיוחדות. בגיטאות חי שריד הסטורית, ישות אלא
 בעיית נעשתה ראשונים, דורות שהדאיגה עמדתו, הברית. ארצות את ומתסיס

 ספרותה גיוונו הדרמטי וכשרו נגינתו וזמרתו, שירתו :כן על יתר הזה. בדור יסוד
 על איפוא, לתמוה, אין היסוד. עד בזמננו אותה ושינו אמריקה של ותרבותה

 יהד כן האינדיאני את יהד שסילקינר כשם לכושי. העברי המשורר של זיקתו
במינה מיוחדת מיטמורפוזה הוא 30בשטים" "ישראל שירו הכושי. את ליסיצקי
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 :להאמר ניתן למקורו. הכושי הלבוש של והחזרתו כושי בלבוש עברי הווי של
 אגדות בו עובדו דועכות .כבמדורות תיקונו על השחור האדם בא כוש כאהלי בספר

 ובין המשורר בין מגע ואולם לתוכו. הוזרמו והלצות דרשות גם עם. ושירי עם
 של עומק יצירתו על שהשליט הוא ניו־אורליאנס מגוריו בעיר הכושים עולם

 כחסיד. דת באש נתלהט כושי בספרו, חסידות הפכה כמעט כושות הסתכלות.
 הוחזרו התנ״ך, ובריח התנ״ך ברוח המצוינים הכושים, של שיריהם ותרגומי
העברי. למקורם

 בספרו כבר אמריקה. אדמת על עברי משורר מכל יותר בכושים דבק ליסיצקי
 מהווים שופרי׳ "כתקע באידיליה הכושים שני עז. מבע להם לתת הצליח הראשון

 אם כי ממש, כמרים לא אך כמרים, שניהם העברית. הכושית בספרות מזהיר פרק
 השני ושינגטון, ךברנד — האחד :כנסיות בשתי מכהנים שניהם כמרים, מעין

 צמר־הגפן. בשדות השחורה מעבודתם לפרוש מצליחים שניהם לינקולן. רברנד
 שני דיוק: ביתר השטן. על עממית מעשייה בשיחתם ליצור יודעים ושניהם
 על אכסוטיות של שמץ נתלווה תמיד השחור. לגזע שחור הלבן, לגזע לבן :שטנים
 האידיליה ואולם אמריקה. של העברית בשירה והכושי האינדיאני תיאורי

 אמריקאי אדם :בספרותנו חדש טיפוס איזרחה בבלי הלל של וודס״ ״מיסיס
 בפרוזה ושמעוני. טשרניחובסקי של תיאור דרכי התמימים לשירטוטיו שנאצלו
 גלריה העלו ובלנק ולערוד וטברסקי, סקלר שאת. ביתר האמריקאי בלט העברית

אמריקאיות. דמויות של שלמה
 במשטמה אלא באחווה שולמה לא ומשורריהם היהודים מצד לכושים אחווה
האחרונות. בשנים ביחוד — הכושים מצד וכסויה גלויה

התרגום ספרות רו.

 להתעלם רשאי אינו באמריקה העברית השירה של תרומתה להבליט שבא מי
 וורדסוורת של הרומנטית השירה מבחר שקספיר, של רובו התרגומי. ממפעלה

 עברים משוררים ידי על לספרותנו הוכנס וטנניסון ביירון וקיטס, >ץלי וקולרידזי,
 ואודן, אליוט ועד ויטמן למן — והאנגלית האמריקאית המודרנה אף באמריקה.

 התרגומי חובה חבה — ייטס בוטלר וויליאם פונד עזרא ורובינסון, פרוסט
 אנגליים מופת ספרי של בלבד בתרגום לא ואולם באמריקה. העברים למשוררים

 מיסודו החדשה הביקורת בספרותנו. האנגלו־סכסי הגורם נתבלט ואמריקאיים
 החדירה ואליוט. ייטס של מיסודם החדשה והשירה וריטשארדס רנסום של

באמריקה. העברית השירה של במיצועה ספרותנו

 גרמנית :שונות השפעות של במזל העברית הספרות עמדה שנה מאתים במשך
 סלאווית בערך, עשרה התשע המאה אמצע עד עשרה השמונה המאה מאמצע
 ואנגלו־סכסית בערך הראשונה העולם מלחמת עד עשרה התשע המאה מאמצע

בישראל. הארבעים ומשנות באמריקה המאה של מראשיתה

 עשרה התשע במאה וביחוד עשרה השמונה במאה ישראל סופרי נזקקו אמנם
 מנדל מנחם שבמקצת. במקצת אמריקאית ולספרות במקצת אנגלית לספרות

 ביצירותיהם הגה העם אחד פרנקלין, בנימין של מכתביו עמוקה יניקה ינק לפין
ליב יהודה (.Carlyle) וקרלייל (Spencer) ספנסר (,Lecky) לקי — אנגליה הוגי של
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 משירתו לתרגם הרבה פרישמן וגם ביירון של עבריות מנגינות תרגם גורדון
 העברית, בספרות התרגומים לשפע כמוהו היה שלא טשרניחובסקי, הדרמטית.

 ואולם תומפסון. ופרנסיס שללי לונגפללו, לתרגומי וסגנונות משקלות הכשיר
 לספרות אנגלית, ללשון נזקקו שלא ישראל, סופרי מכלל יצאו אלה סופרים
 בלא באמריקה עברים משוררים יובנו לא זה לעומת אמריקאית. ולספרות אנגלית
 שבאו אלה הן בגרותם בימי שבאו אלה הן ואמריקאית. אנגלית לספרות זיקתם

 מיטב קיבלו באמריקה, ונולדו ילדותם בימי שבאו אלה בין נעוריהם, בימי
 וסילקינר, שוורץ נמנים אלה ועל ומספרותה. מלשונה — מסביבתה השראתם

 ופרייל, אבינועם ופרידלנד, פיינשטיין ורגלסון, הלקין וגינזבורג, וליסיצקי, בבלי
וכרמי. שטרן

ללאומיות זיקה .12

 בעיירה שנתגלמה האירופית הסביבה חוסר בשל — כפול שרשיות חוסר בשל
 פריחה :למראשיתה רומנטית נימה עליה נתלוותה הישראלי הקרקע חוסר ובשל

 הלקין רגלסון, של בשירתם שנתבלטה מיטאפיסית וחטטנות עליונים בעולמות
 האפיינית הערים מתרבות והסתייגות לנופי־ים־והר מגוזמים שבחים וצייטלין,

 החסידות, ומן השבתאות מן — היהדות של תנועותיה מעיקרי בידול לאמריקה.
 של הריפורמיסטיים הגישושים ומן שפינוזה של הרציונליסטית ההפיכה מן

 העברית הספרות של והתמוהים המובהקים הסימנים אחד זה אף — מנדלסזוהן
 של תרומה תרמה הציונות של לצמיחתה רק בפרט. שירתה ושל בכלל באמריקה

 מן שחרגו עדיני־ביטוי בשירים הן שור וולף של 3ישראל' כנצח בספרים הן ממש
 ובישראל אירופה במזרח הלאומית לשירה והאפיינית הפטריוטית השיגרה

העשרים. המאה של בראשיתה

 אז, — העולם מלחמות שתי בין לשיאה הגיעה באמריקה העברית השירה
 של והדכדוכים העינויים רבדי חשפה המאה של הראשון בעשור ובמקצת

 גורלם. בעיות עם הזדהות ידי על גורלה בעיות והעמיקה והכושים האינדיאנים
 אחר ברדיפתם חיוורי־העור ליהודים שותפים נמצאו ושחורי־העור אדומי־העור

 נצטמקה השנייה העולם מלחמת אחר אתנית. לחירות ובשאיפתם גזעי צדק
 — החשובים משורריה מעציבה. במהירות באמריקה העברית השירה של חיותה
 השאירו ולא חי לכל חיים שבקו מהם אחדים בישראל, השתקעו מהם אחדים

 ואולם באמריקה. העברית השירה של עתידה אחר כרוך דאגות של ערפל יורשים.
 לא־צפויות בהתחדשויות בנסים, גובלות בהפתעות עשירה היהודית ההיסטוריה
מעשיה. ידי על לא עושיה ידי על לא ולא־חזויות

באמריקה ישראלים .15

 ברנדוויין חיים נפתלי נתבלט שונות מסיבות באמריקה שנשתקעו ישראלים בין
 הרגיל מן בסטייתו — בשירה גנסין, על בספרו בפרוזה — בשירה הן בפרוזה הן

 דליה ברזל. אביבה בבלי, רחלה לי, רנה מקום להן כובשות כן כמו הנדוש. ומן
 וכשנאנסו ביוון כסוניון אתרים על מקורי ליריזם לשירתנו החדירה רוס־דניאל

 שבק "ועולם שיר של שורה בכל מסתמן מבע של וקיצור רגישות של דקות בצרפת.
:חיות״
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עזבתני כתם־יריק בחו־ף
ת.1הענפ לבי לחדשות

קלת־מתכת צפור מעופה ש'ךכה על אל
דומם. בנצח

הורם. והראש נתעצמה עצמיותי
על. ממרומי צנח לבי

עצמיותי. לתהום
חיות. שבק ועולם

 בנוכחותם גישרו מישראל ועבריות עברים אלא בלבד העברית השפה לא
אמריקה. ובין ישראל בין דו־סטריים גשרי־שיר האמריקאית

הערות

שהדותא. יגר מ"ז: לי׳א: בראשית .1

 תחות ומן מארעא יאבדו עבדו לא וארקא שמיא די אלהיא להום תאמרון כדנא ::י״א י ירמיה .2
אלה. שמיא

ז:י״ב־כייו. ו:י״ח; — :ח ד עזרא ז:כ״ח; — :ד ב דניאל .3

 ,78־79 עמי (,1842 )ברסלו, שדה תנובות בשם שיריו קובץ עיין .4
.88־89

.94־95 עמי (,1879 )בודפשט, מאש מוצל שיריו קובץ עיין .5

 את תירגם סקלר רשב״י. :הרומן גיבור Festival At Meron (New York, 1935) :הרומן שם .6
החמשים. שנות בסוף בהדואר בהמשכים אותו והוציא במירון הילולא בשם לעברית הרומן

 אפשטיין, אברהם ; 249־256 עמי (,1944) בצרון סקלר״ ״צבי זילברשלג, יצחק :סקלר של יצירתו על
 ההיסטורי העברי המחזה שקד, גרשון ; 273־290 עמי (1952 )תל־אביב, א׳ באמריקה עברים סופרים
.218־221 ,183־184 ,148־150 עמי (,1970 )ירושלים, וצורות נושאים - התחייה בתקופת

 ברקוביץ י.ד. בכתבי קלים ובשינויים 114־125 עמי תר״ף(, )ניו־יורק, א במקלט הופיע הסיפור .7
בשם אנגלי ותרגום "אונטערגאנג" בשם לסיפור אידי נוסח גם יש .164־169 עמי (,1954 )תל־אביב,

."Twilight”

 עיין החדשה. בסביבתו המהגר ליהודי סיפוריו מיטב הקדיש (1901־1971) ולינרוד ראובן המספר .8
 תשי״ג( )ירושלים, חומותניו־יורק בין (,1973 )ניו־יורק, השלישית בדיוטה סיפוריו קבצי שני ביחוד

תשכ״ה(. )תל־אביב, דור ובאין תש״ז( )תל־אביב, יום פנה כי הרומנים ושני

Hebrew Literature in America at the Tercentenary" זילברשלג, יצחק .9
 ההסתדרות מטעם מיוחד בתעתיק גם יצא המאמר Jewish Book Annual 12 (1954) 29־33 עמי

בניו־יורק. העברית

.61 עמי תשי״ט(, וירושלים, )תל־אביב שירים שווארץ, א.ש. .10

.210־179 עמי תרח״ץ(, )תל־אביב, שירים תרי׳ץ(! )תל־אביב, ארץ נגינות .11
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 צורה לבשה בריפורמה המלחמה .108־107 עמי תר״ס(, )ניו־יורק, מגחס שירי מ.מ.דוליצקי, .12
(1865 )ניו־יורק, רפאים עמק בספר — אמריקה אדמת על שנדפס השני בספר פרוזה. בספרי חריפה

 בספרו רבינוביץ מאיר הספר. של הלגלגני שמו בעצם לריפורמה הולצמן מ.א. המחבר רומז —
 המשיכו (1896 )ניו־יורק, אברהם נחל בספרו שרשבסקי משה ואברה□ (1888 )ניו־יורק, המחנים

בדת. לתיקוני□ בשאיפה קנאתה שהראתה בתנועה מלחמת□

 .15 עמי תרח״ץ(, )ניו־יורק, באמריקה העברית השירה של באנתולוגיה ג□ מובאים החרוזים .13
ריבולוב. מנחם :האנתולוגיה של עורכה

.3 עמי מנחם, לשירי וברכה״ ״תודה בשם בהקדמה דוליצקי מ.מ. .14

 — החדש העולם :מן א אפרת ישראל בכתבי חדשה מהדורה ; 1942 בשנת בניו־יורק יצא הספר .15
תשכייו(. תל־אביב, דביר, )הוצאת שירים שני

בעברית. שלם .16

החדש העולם מן א. אפרת ישראל בכתבי חדשה ובמהדורה תרצ״ג בשנת בתל־אביב יצא הספר .17
.15 הערה עיין שירים. שני —

 הראשונה למהדורה השוואה .32 עמי א, אפרת ישראל בכתבי שותקים ויגומים של שני פרק עיין .18
.הראשון בבית מענייני□ שינויי□ מגלה ,41 עמי שותקים, ויגומים של

א מהדורה
 המרילנדי הסתו ייף

 קרא. הדי" לנ״קיץ תור
 והבועות, עוברים ימי□

 אוךה. כלילי והשחקים
 :מטה ותביט >ןל תביט

השתא. סתו יקיה לא לא,

ב מהדורה
 מנצח, כמו ימים ימי□
 קן־א. הדי" ש״קיץ תור

 רוקד, מתנות נעם, חוטי
 אורה. מרוטי והשחקים

מטה. ותביט על תביט
השתא. סתו יהיה לא לא,

 הצירוף שגרתי פחות זה לעומת החרוזים. רציפות יותר וטבעית אי. במהדורה הנוף תיאור יותר חלק
 ו־ג׳ א׳ חרוז של השינוי על אי. שבמהדורה אורה" "כלילי הצירוף מן ב׳ שבמהדורה אורה" "מרוטי

 אורים. השמי□ עובר; הזמן המרילנדי; הסתו ייף דיוק: — א׳ במהדורה למהדורה: ממהדורה
 הזמן במקו□ ;מנצח כמו ימי□ ימי□ - מרילנדי״ ״סתו במקו□ :דיוק של טשטוש - ב׳ במהדורה

תש״ז(. )ירושלים, מוסדביאליק תש״ג, - תרע״ז — שירים חסד״. מתנות נעם, ״חוטי — העובר

 תש״ז(, )ירושלים ביאליק מוסד תרע״ז־תש״ג, — שירים — ברברה״ סנטה חוף ״על הפואימה .19
קעייז־קפ״ח. עמי

 תשכ׳יד(, )תל־אביב, לספרות מחברות הוצאת אותיותין, חקוקות בספר מו־תא" בכר□ "ערפל .20
.176 עמי

.99 עמי תשכ״א(, )תל־אביב, ערב מפת בספר ברוקלין״ מרמות ״שיר .21

 תר״ע(. )ירושלים, באמריקה הספרדים שלטון מזמן פואימה שברי תמורה", אהל "מול .22
 )תל־ שירים בשם סילקינר של היחיד שיריו לקובץ ג□ — קלי□ בשינויים — הוכנסה הפואימה

 תכריע דמותה, מיעטו או עילו הפואימה של הראשונה ממהדורתה השינויים א□ תרפ״ז(. אביב,
הלשון: בזו הערב ראשית מתוארת שב״פתיחה" בדוגמה קפדנית. נוסחאות השוואת



באמריקה עברית לשירה שנים מאות שלוש26

א מהדורה
:תר״ע( ירושלים, אסף, )הוצאת

 הצללים ופשטו לחפשי רבה תהום מעמקי יצאו
 — ביגונו מתאפק עלוב )תום ;ה — העגום במרחב

 ראשו, ועל הר־הדורות, למרום עלו עד עופל, ועל רום על
 בבין־הערבים להכין זכרונות־אור־מזהיר, שופע
?רורו. הקרובה למלוכת־הליל ממשלה כסא

ב מהדורה
תרפ״ז(: תל־אביב, ניו־יורק, חברים־דביר, )הוצאת

 הצללים ופשטו לחפשי )צאו אז ר^ה תהום מעמקי
 — ביגונו מתאפק עלוב )תום זה — העגום במרחב

 ראשו, ועל הר־הדורות, לקרום עלו עד עופל, ועל רום על
 הכינו הערכים בין ככה, ת־אור1זכרונ שופע

וקרב. ההולך לליל כסא־מלוכה

 בתיאור, צמצום מלל, פחות :א׳ במהדורה ההוא החרוז על עולה ב׳ במהדורה ה׳ חרוז כי ספק, אין
 מלה גרעה אלא הוסיפה לא זה לעומת שב״פתיחה". ההכסמטרית ובחדגוניות בהכסמטר קיצוץ
 במכרה־שיר, דקדוקי־חיטוטים אלא אינם אלו ואולם ב׳. במהדורה הראשון החרוז מיפי "אז"

באמריקה. העברית הספרות של בתולדותיה חידוש שכולו

.99 עמי שירים, .23

.5 עמי בי, מהדורה שותקים, לויגומים הקדמה עיין .24

פ׳יא. עמי תרצ״ד(, )ניו־יורק, ריבולוב מנחם ידי על נערך סילקינר לב.נ. זכרון ספר .25

 חמש כולל רוזנצווייג של ספרו .119 עמי תרס׳יג(, )ניו־יורק. מקוריים מכתמים ואלף חמשה .26
 כושיים כבני הלוא ::ז ט עמוס על כולו מיוסד האחרון החרוז בלבד. מכתמים ושנים שלושים מאות
ישראל. בני לי אתם

.291־280 עמי ,,תשי״ח( אביב )ירושלים־תל נפגשות רוחות תרפ״ג(; )ברלין, בעריכתו יצא הקובץ .27

.83 עמי תרצ״א(, אביב, )תל ופואימות שירים גינזבורג, שמעון .28

.1953 בשנת בירושלים יצא כוש באהלי הספר .29

.104־95 עמי כוש, באהלי .30

 )תל באמריקה העברית הספרות חלוצי קבקוב, יעקב הספר: על תרנ׳יז(. )שיקגו, ישראל נצח .31
.151־143 עמי תרכ״ו(, אביב,


