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 היותר הדבר לנו מתגלה בך ןעל-די החדשות. ■ בארצות־הפזור התלושות הקהלות של זו
 את לעזוב מוברח הללו בקהלות הצעיר הדו־ :זו חדשה יהדות של לעתידותיה נורא

 מן מאובנים רבנים ושלטון, כבור על מתנגחים זולת בה מוצא הוא מה כי ;היהדות
 בשניהם שאין הבל־י, >ד*ר החדש הדי־ מן רבנים־פטפטנים או שלמה׳לס )ר׳ היש; הדו־

 ע־יצים לפרנסים נ־צע־ם עבדים הם אלא אהבת־האומה, ולא הכמה ולא מאירה תורה לא
 ונעשית הולכת הציוניות אף אם התחדשות־היהדות שם תבוא ?-ומהיכן מטומטמים ולגבאים

 לאומית שירה •טל לחלוחית בלא תחית־הרוח. בלא בלבד, קכוץ־כספיש •טל ענין שם
? רוחנית פעולה ובלא

 לדראמה מ־ובה ע־ך •ש זה ומצד בספרותנו. עוד ניתן לא כזה מחריד ציור
הראשון. העב־י הדראמאטורנום •טל זו הדשה

* * *
השירים. אל - והמחזה והספורים הרומאנים ומן

 באמת. טורדניים שירים •טל קובץ הוא •( ל ג ו ם דוד •טל האפל״ השער .לפני
 בקשר* בל־כך לא ואולם פנימי; בקש־ בזה זה הם קשורים שבקובץ הקטנים השירים שבעים

 ט א נ א ר ד נ • ב ר ו םוי.ז1״ז80 של ק ג י ל ר ט א ם מו־גשים בקשר־השראה. במו תובן
 מקי־' בי משלו. גם הצעיר למשורר לו יש אבל שלו. ב.ק־כנותיזט־ה* ר ו ג א ט

 נדע .לא :האדם הוא בחוש־ הולך אופן־הבעתו. גם הוא ומקור• אופן־הרנשתו הוא
 הא־וכה־הקצרה בדרך־החיים אנו הולכים אותנו*. נדע לא ואחרית. תחלה עוד

 בלילות גבם על עומדים ו״חיי־און־שמע •נועד אחריהם "צעד-אץ־שמע :כסומים כסך,־וריס.

 .מעמיק הוא ואז הט־חק*. את לבכו •ששט כאילו החשכה, בעד האדם חוד־ רגע פתוחים*.
: לרגע אך זהו ואולם ם״. י ל ו ב ג ה את יחידי עוב־ לחזות,

נבערים בילדים ולילות שים דרך

" בחרדה נעמד שש נלך שחוחים כלנו
תצפה בחשאי5

הפתח לפני הנענו עד
ל.1ך,נד האפל■ השער הגדול. האפל השער אל

 מחדדות", אם עב־ו .שושני •גון־עילמים: תוגת־רפיון. המשורר, הוא עצב ומלא
 אלא בשבילו אינה למשורר, נחלת־מורש־. הטבע, לד. חובה אץ ו״מאים נוסעות* .שנים
:היא לו המשורר-לא של ויגונו -ששונו האיטר. ואף ביום־סגייר. דולפים שמים

- לוהטת אש בנלי 1 האשת אל אומרה אמר
? טני תשע• למה י*םלים ח?

ליגל*,ך נמסבים

 כצער-אץ. מתק־ב , האפל .השע־ המית. ורק ממנו. ומת־הק .•טועה־ הכל אבל
 אחד ב־גע מסתת־ הכל אם והטבע והאהבה התענוגות ומה ? החיים ומה ? ובהו אנוש ומה

--------? ממנו חזרה שאין האפל״, לרטע־ מעב־

נ. 923 מינה "סחר*. הוצאת האפל, ה׳פער לפני וגל: פ דוד ״(
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 עדין שוגל. מ־ של בתכנם והישנים ותונתם בצורתם החדשים השירים תוכן והו
 החולף על כשמדברים דומה. הוא כניטול היא שאף טיתר־המודדניות, המשור־ השתה.־־ לא

 ואת נטרפר. או נשהטו שכב־ ד״ת־ננולות את להזבי־ כיב־ ית־ה נחיצות אין והעוב־,
 השוקטי יפיח סביב רך ומשחיר ד״נחל הלילה את מתא־ים ואם ם־חר. שכב־ .אפ-וחיהן.

 אין (.19 עמי ישיר שדיך׳ קצות .ויגע לסיים: וכלל כלל הצורך מן אין האהובה. של
 מה רק לא יודע המבוגר הכשרון הוס־־מדה.—משום אלא צניעות. משוש לא כך לעשות

 לס־ ידוע תמיד לא עדיין וזה לעמוד. היכן :ק ו ת ש ל ה מ ם גס אלא לומר.
 חרוזים פעם אחר פעם הללו והעגומש הצנועים השירים בתוך אנו מוצאים ולפיכך פונל.
 ו\,11ישיר החולם" החור׳ שדך נבעת על דימם לי אעמוד זבוב־רקמה .בדמות :כאלה

 רחמי ו׳גם ד"1ד אליך׳ החורים׳ הקטנים. י ד ש שני •ערגו ,מה :אוט־ת והאהובה (;16 עמי
 תתעחרש תכולה רוח ־ו־־געגועים שדי גבעות וימן ׳,הילד אל בגעגועיו ח־ש ירעד
 חוסד״טעש, — זהו (.27 — 26 עמי גצ(,111 ישיר ה״ הנם • ס ר כ . ק י ל ח ת אף

 מחלות־ הן אלה צעיר. משורר שלפנינו נזכרה־נא, אך שבספר. שלות־היגון את מהלל
 בזה - עמוק מקו־*. אמתי. כש־ון ושלפנינו התבגרות־הכשרון. עם שעוברות הילדות.

ספק. שום לי אין
הביב. אחרון ואחרון.

 בשנים כתב שירתנו, של הגדולים הכוכבים מן אחד ץ, י ב ו נ ו ע ט ש דוד
 מהן: שילש רק מיוחדת חוברות בצורת לפני .ת ו י ל י ד י א של ארוכה שורה האחרונות

 הוא מאליו, הלב על שעולה ה־אשון, הדבר (.7 ו״טאגדות־צפת* .יובל־העגלוניש" בחדרה". •ביער
 החדשה. העברית האידיליה יוצ־ הוא טש־ניחובסקי ה־י י. ק ם ב ו ח י נ ־ ש ט ־ השפעת -

 רק לא שמעונוביין יצל אותן ובין טש־ניחובסק* •צל האידיליות בין היא גדול ההבדל ואולם
 כל עם לתוכן־הנושא׳ ביחס ועמוק מרוכז יותר הוא טשרניחובסקי בהבעה. גם אלא בנושאים.

 שהורשה ממת יות־ פלאסטי-אפילו ציי־ יות־ גש והוא שלו. שבציורי־האיריליות הרחבות
 נוזלים כשמן־אם־סמון נשגב.—ויותי בהיר רות־ רך יותר היא שמעונוביץ באידיליות.

 את מעמיק שלפעמים הפתעות-מה אין פגימות. אין שמעונוביין. של באידיליות הח־ודם
 הכל לא־אידיליות. - ובכן קשות־הבנת אותן עושה ולפעמים טשרניחובסקי יצל האידיליות

 השרון, ברחבות רהב הכל א־צנו. של הבהירים כשמים שמעונוביין של באידיליות בהיר
 באן המתהווה" ד״עולם וצע־ וצער־החיים בתוכו. שוכן הנשגב הא־צישראלי שמשוררנו

 רוצה אינה כאילו זה עש וביחד בישו־י־ד,גאולה שמתפתלת הישנה־החדשה, האומה וצער
 אמת יצטעונוב״ן. יצל באידיליות יה־ד־במינו בטר להן מצאו כלל, להגאל יבולה ואינה

 ניטל כאילו דומה, שבמעט ער אידילי", מאופן מובעת היא אבל מ־ה. חיונית אמת בהן, יש
 אגיטאטורים ופועלים. אברים וצעירים, זקנים לפנינו עוברים בהן: אידיאליזאציה ואין עוקצה.

 .כעלי־ קרימאים ו״הלוצים". בילדי״ם ויותר, יותר טפוסיים ותימנים טפושיים .רוסים" ועגלונים,
 ולכל הגדולות, מעלותיו - אחד ולבל בר; ו ב של מסיעתו .רוחניים״ וגרמניים גוף״
על משתפכת נשגבת אפית ושלוה שבו. המגוחכים והצדדים יצלו .קטנות־הטוחין"—אהד

 ;)אידיליה( העגלונים יובל )אידיליה(, נחרדה ביער :ין י נ ו נ ו ע מ 6׳ ד י י (7
 תל־ ׳(.1—ו׳ נס ד׳־ה׳ ב', חוברות, הצעיר״׳ ה״שועל של עבכית )ספריה צפה מאנוויז

חרפ״ג*—תרפיא אביב,
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