
א) פרקי אבות — מנגינות; ב) חמש מנגינות עבריות
מםפר השירים של הנייר חינה, תרגום י. קצנלםון _ מאת

שמואל אלמן.

כרגיל מחברים מנגינוח לשירים — והנה בא מר אלמן והגיש לנו
י א ב ו ח! זוחי חפתעח גמורח: ק ר פ ל יצירה הדשה: מנגיגוח 

פרקי אבות —! ונגינה...

�האמנות של זמננו, ובנידון ן על יצירות י ע אבל באמת די להעביר 

�חמוסיקח, כדי להווכת עד כמת נעשתה זו בזמן תאתרון דנן: על יצירות

מהשבה" דווקא ועד כמח נחמעטח בה חזי קח לרגש. כלי שרח ל"
, ויחד אתם — גם חמוסיקח חמשמשח לחם נשחנו חחיים, נשחגח חחוי

קח, הרוחצת בעדנים, ומקומה ירשו חרעיון . ניטל טעם הרזמנ'טי בטוי
� . הזעזועים חמפרפרים וחנבלטים. ומח חם חחיים אם לא חת הגרעיני
� אקדמוחו" ע"ד נהרי . בניגוד ח" גשמיוח של עבודח וקרב חמידי —

, ושל חאחרונים: ן יצירות של שטרוים, סקריבי ות  ... נחלי שמן אפרסמון?

, פרוקופיוב ודומיתם — מעמיקות לפתור את חפרובלימוח סטרווינםקי
ולמיות דיוקא ותכנן — תסתכלות עמוקה בחיים. הע

יחן החופש להשתמש בכל נ כי נחעשרח חמוסיקח ונחרחבו אפקיד,. 

�אקקורדים שבכל מדרגוח חסולם (וגם חםולם י אקקורדים ושברי נ מי

וצירופי גוונים, שיש בחם כדי לחביע החרומטי בכלל). נוצרו חרכבוח 

את חמושגים חדקים מן חדקים. לא יפלא, איפוא, לראות מעכשיו גם

מנגינוח לדברי מוסר, ואפילו לדברי הלכה וכדומה — ועאכ"ו לדברים

שבפרקי אבוח, אשר סוף סוף יש בחם חן ובאלו גם איזח םוד נעלם.

ן נמטי ליה למר אלמן, כי ידע לבחור בחומר מילולי ו רי אפי ועל דא 
ן חרגש וחמחשבח, וערכו מרובח עוד בי כזד" שיש בו מן חסינטיזח ש

. ו לי בזה, שדעא ב"כ שגור בפי חעם וחביב ע
ונדמה לי שזהו חקו חמציין בבלל אח פרצופו של מר אלמן בחור
קומפוזיטור. מצד אחד חוא רך וענוג. בח שירחו (חמילודיה) משחפכח
�מולדחו. •ומחצד ן חמשומר ורווית רעננות של שדות אוקראינח, נוף י כי
ד חמילודיח. ו ב י ע ל חשני חריחו דייקן ומדקדק גדול במח שנוגע 
הוא אזן וחקר, קרא ושנח, רכש לו טכניקח יפר, באמנוח חחדמוניזציח
. נקח לדוגמא אח המנגינה . ונחירי ן לו כל אמצעי חחבעח חמוםיקליח.
י. מי מאחנו השניה שלו בחוברח זו: "אף חוא ראח גלגולח אחח" וכו
ו מעשיר, פלאיח זו, חמחחילה לי ו זוכר את חרושם, שעשתח ע נ נ אי
... בדמיוננו ראיני אח חגלגילת חאומללח כשתיא נשאת על גלי אף" ב"
�מים. רגע תחרימם למעלד, ומבטח — אימח; ורגע חצלול שוב בנבכי
על דאטפח אטפוך" חשרחח על מעשית המים... והזרוח של חלשון: "

. . זו איזח רוח של מםחורין.
מן, ראח גלגולח זו צפד, — וחאציל עליח ל אף הוא, בלומר: מר א
מייח שירחי. הנגינד, מתחילה מתוך ניע קל, חרש, חרש, — יזרמו חמים.
רבים. אין אומר . זחו חפםנתר המשמיע את סלסוליו ח קול נחם חרישי
ועים מלווים . רעידוח של זעז י ודברים. והנה באח חזמרח: "אף חוא" וכו
... קולו אמר לה" �גלים. והנה קרא המזמר: " . חולפים גלים ובנוח אוחד' י
מרוגז וממותח. מורגש איזח מעבר וחחנערוח אטיח, כאלו כבר נמלאח
�תאקקורד מצטר- חסאח; עוד מעט — ויחפרץ חזרם... (תטרימולו ושבד
. נשמעים דבריו של חלל: "על דאטפח עם) וזו פים פח לבטוי אחד, קודר 
... תגלים משתברים, מתחוללים בחמולח. חגחו קול חזעם, קול אטפוך"
� וטיפין"! קול נפי חמחאח חעזח! לא ארוך חוא חקול. חיכף חוא גומר ב"
לד, פתאומית. חבל צלל למעמקים. דומיח!... וחפםנחר עדיין לא
�קול, עד שבא לות תמיות ובנות עו �חחום, נתרות ו נת. משם, מעמקי

חאקקורד חאחרון —! ותתמונת נעלמת. תבל נשתתק ונבלע באין סוף!...
יצירח זו חיא מן חמוצלחות ביוחר אצל אלמן, וחרושם שלח מפחיע.

חוא חיח אומר", "מרבח בשר — המנגינה תשלישית בתוברח: "
מרבדי רמח" וכו' מיזםדח על נגון חגמרא (גם במקום אחר חשחמש מר
אלמן בנכון זת. עיין "על שלש עבירות נשים מתות", ו"אמר רבי אליעזר,
ן של ו ג י ו אמר רבי חנינא" שבספר שירי ביחכ"נ שלו) םפוגח חיא עצבות 
, אמר רבא" , חוי י הו מחמיד": " כתלי ביחמ"ד חישן. חנח חוא קול ח"
על כל סלסוליו חנוגים. וכמו איות ווכות (פלפול) מתנתל בין תזמרת

ן חקושיח וחחירוץ... בי וחלו י וקשח לחבחין בין חשואל וחמשיב, 
� מרבח חורח — מרבה חכמד,", משחנח חקצב. חנעי בחלק חשני: "
מח נעשיח יוחר פזיזח ועליזח, וגומר חזמר בנוסח קרוב ל"חשחא חכא,
לשנה חבאח בני חורין"! אמנם מוזר קצת, שתמתבר מצא לנתוץ לבנות
, בשעח שע"פ חוכן חמילזדיה, את חליי שבחלק הזה על חיסוד חמינורי
. אכן יש כאן מן ורי י וגם לפי חמליס, חנך נכסף אחרי חיםוד חמז

ההופש של הפייטן.
המנגינה הרביעית: "רבי אליעזר בן עזריה אומר", שייכת ג"כ

לסוג חמנגינח חקודמת. תמציתת היא — נעימה טרדיציונלית...
בחובדח חשניח מתגלח לפניני כשרונו של מר אלמן בבל מלוא
היקפו. את גובח תרבותו תמוסיקלית אפשר לציין בזח, שהוא משוחרר
לגמרי מאפני חחרמוניזציח חישנח, שחיחה כמעט כולה מבוססת על *לש
-שונוח, ואיננו וצד צורות חרמוניות ורבע מדרגות הסולם. חוא� יוצר ' א̂ו

תושש לרוב תדיסוננסים, תשורטים את האוזן הבלתי מפותתת (מנגינתו
ות, ), תוא שולט באמנות תפיגורצי " בניסן ביפת לתדשי הזיו הדאשונת: "
שאלו כוכבי זה בנזח חאקקורדים השונים למיניחם (מנגינתו חשניח: "

זכים").

בריוח בעיקר — במנגינה פח ושם מבצבצוח במילודיח נעימוח ע
נער אוהב נערה". (מה איחנים חם וקולעים אל חמטרח חשלישיח: "
שני חאקקורדים חמלוים אח חמלים: "חמעשח ישן אך חמיד חדש חוא").
� ו חללו של מר אלמן יכנסו לאוצר חנגינח חעב חי רו ן ספק שיצי אי
י חקבוצח חמזחירח של הקומפוזיטורים ינינו ע" ריח, חחולך ונברא לע

, רוזובסקי ודומיחס). שקמו לנו. בשנים האחרונות (מילנר, קליין
מר אלמן הקדיש עד עתה את מיטב כותותיו לנגינת תדתית. הספר
שירי ביתכ"נ", שיצא לפני שנתים, נפוץ עד מהרת בכל בתי שלו: "
הכנסיות שבאנגליה וגם בערי אירופה האתרות. ותנת אנו רואים אותו
גם בנגינה חחילונית. זוהי תכונה נפלאה בכשרונו של מר אלמן. הוא
�נגינה, השונים זה מזה בטעם וברוח, ואין חאחח יוצר בשני מקצעות
מושפעח מחברתת, — מת שנסו לעשות גם אתרים — ולא עלת בידם.
� , לחש כול, לדעתי , לא חית י , למשל, זח חכשרון חגאוני בקובסקי (ני

. ( י נ ו ל חי לחבר מנגינח לנושא  חחרר מריח ביחכ"נ גם כשנםח"
ויותר לנגינת תתילוניח, לנגינת ורצוי שמר אלמן יתמכר יותר 

  ע ת י ד.
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דוד פוגל, חיי נשואים, רומן, ספר ראשון, הוצאת "מצ-
פה", ירושלים�תל�אביב תר''ץ.

ספריח י תוצאת "מצפח" כעל " זח אחד תספרים, שתוכרז עליתם ע"
ל חחברזח חזו של פרוזת מקורית", תעו מדת לצאח בשנח חנוכחיח, וע
— . ה שבאח לספר תעברי ל ו א ג שמחו בחוגי חספרוח שלנו כעל 
לפי שעד' יש לפנינו רק ספר אחד, הראשון, מהרומן, שיכיל, כפי ההכרזה,
ש ל ש ח ספרים, וכמובן שאין לדון מן חחלק חזר, על חכלל של
ן להוציא משפט כולל וגמור; אך יש ויש אי חחבור חחדש. כלומר: 

לדון כבר מן חחלק חזח על חאופי חכללי של חחבור חחדש.
ע, חיח עד חזמן חאחרון חלק חרומן חגדול מקופח בספרותנו; בידו
שיטח חנובילח חקטנח, חציור חמצומצם בפנח אחח מן חחייס, חצילים
חתרחשויות טפוםים מעניינים" ו" וח, חחיאור של " של תופעות רגעי
דלותי' זו של ות". חיינו קובלים לפעמים על חצמצום חזח, על " י נ י אפי
םפרוחנו חחדשה, והיינו נכספים לבואו של הרומן, של אותה היצירה
חגדולת תמפרשת את פני תדור על בד רתב ומוציאת למערכת את ראשי
הבוהות המתנגשים בשדה חחיים של הדור. והנה, כנראה, בוא בא הרומן
חזח אל מחננו. אם כדרגת במתלך תתתפתתות של ספרותנו ותופעת
חדר י שח תמוגדלת, או כחולדח מחשפעת ספרית חחרגימים שנחרחבח
אצלנו בשנים האחרונות, ואולי בעקב גורמים אהד י ם, אבל עובדה חיא,
ן הסופרים העברים בי שבשנים חאחרונות כאלו קמת ת ת ת ר ו ת 
, וכל אחד כאלו משחדל לתעביר את חשני במקצוע הרומן חעברי חמקורי
במרת ח ג י ד ל של רימנו: חלד, כחב רומן בן ארבעח חלקים וארבע
ואוציא אני רומן בן עשרח חלקים ואלף דפים. אולם מאות דפים, חבח 
רק לעחים דחוקות אגו מרגישים אח חחחחרוח גם בנוגע למדח רחבח של

... חבד ותאזדת חכוח חאמנוחי
חרומן שלפנינו יחיד, ב^לשח ספרים וכל ספר, כנראח מזח חראשון,
, בן שנים חלקים, או אולי גם יותר. חספר שלפנינו מחזיק 240 יחיד
עמודים; מםחבר, איפוא, שכל חחיבור יחזיק בערך 720 עמודים ואולי;
� בכן, לפי חמדת תתיצונית — יצירת גדולת, מאותן שמ*מ גס יוחר. ו
ע בספרוח. וחבל, שאין חרושם מן חםפר הראיון נותן ר ו א מ שוח 
את חתקווח בלבנו, שגם לפי חמדח חפגימיח יחיח חיבור זח שייך לסוג 4

ת של הספרות... ו ע ר ו א מ ה
חיי נשואים", כאלו מגכח על רצונו של המהבר להעמיד למש* חשם "
וסבלוחיו (או, עוריו , פט אח חאינסטיטוט של חנשואין ולגלות את כי
חשפעחו חמטחרח בטעמם של חטורליסטים). אכן, נניח: אח ערכו הנעלה ו
אין זח נושא כ"כ חדש בספרוח, וכבר נשפך עליו חרבח דיו ונשחברי

חדבח קולמוסין; אך, בכל אופן, איננו מצוי כל כך בספרוחנו חעברית
חחדשה. אולם אז היו המאורעות של הרומן צריכים לחראוח לנו חאיך
זח חביעור ותסבלוח (או: חחפך) צומחים וגדלים מחוך עצם קרקעו של
אוחו חאינסטיטוט, או לפחות: מחוך סדרי חחיים חשולטיס, חמנוונים
את תאינסטיטוט, גם כשחוא בעצם טבעו אולי איננו פגום כ"כ. לא
מזח ולא מקצתו נמצא ברומן זח (בספר הדאשון שלפנינו). מן הזוגות
רודולף ותיאר, אינם אפייניים . חנשואים, שחועברו לפנינו, חרי נשואי
-נעדר רצון שנפל ברשתו של , כלל ומספרים לנו רק מעשיח רגילה .ע$ אדם
אדם אתר בעל רצון תקיף יותר ו'יתוןר"מלכתהלה למשוך את החל*
הזה ברשתו' על מנת לנצלו לצרכיו ולחנאחו. שהנשואין האלה נעעיס
� נכון; אבל אין לזה כל מגע בשטח ח מ ד ו ב גיהנס, לחלש בעיקר, מובן ו
ה של חנשואין בתור מוסד חברתי. הדוגמה השניה *ל חיי• מ י ל
נשואין היא זו של פרגצל וגוסטל. שם דווקא לא נראה שום גיחנם
#הכל על מקומו בנית. תבעל שורר ומכניע וחאשח כפופה ונכנעת ו

ביבריוגרפיה



בשלום". אלא שחבעל עצמו דוחף אח אשחו לזנות — מחוך חנאה סדיס-

ן לדעת זאת אי  , �לב של ידידוח" מנוסח אוריינטלי "' או מחוך "רוחב
4 ט

צו" זה של בעלה בהכנעה ובמסירות... אין בדיוק — וזו ממלאה גם "

לי ראה אותה או לנו רשות לכפור בעצם המציאות שד תופעה כזו; 

רה שלו. — אך אף קו אפייני אחד אין מחברנו פעם בווינה המעטי

ן". אולם אף בגדר, חיי נשואי בספור חמעשח חזח לחיאור חפרובלימח של "

ן לא חוםבר לנו) י י ד ע  , לי של מיצי בי וחן לא חוסבר לנו (או
באופן שיפיץ אור על עצם האינסטיטוט של הנשואים בצורתו שבזמננו

ובתנאים של זמננו.

שדח חפעולח של הרומן הוא העיר ווינה ואנו נפגשים על בל צעד

�נוף" ווינאים, בשמות חרחובוח, הכני נ י ם, בתי הקפד" טקומוח ב"תיאורי

, ד ד מ ב ן לקשור רומן עברי למקום ידוע  אי ול ובחי חמלון. לדעתי  הטי
. בשביל הקורא העברי העיר ווינה תיא רק אתת מאלפים ו ז כ ש

ן בה בשבילו שום דבר ואי רבבות של מקומות אשר יהודים גרים שם  ו

יני ומעניין. הפירוט המופרז תזת של תתיאור תגיאוגרפי רק מיוהד אפיי

ן י א מתמיה אותו ומבלבלו ומסית את דעתו מעיקר הדברים. וגם 
שכנזי רומן . מובן וטבעי תוא, כשכותב סופר א ו ב ך  ר ו צ ס  ו ש
, או כרך אתר של ארצו, או גם של פנה ידועה ן ווינה או ברלי מחיי 
בפרובינציח, וחוא מרבד, לתאר אח קו י חמקום; וכן גם לסופר צרפחי
(ולפי שעח עוד לא נפגשו  . י ן וכו נדו ללו לי ביחס  י ויאנג ביחס יפריז וכו
לי חלופים, חיינו: שיכתוב סופר גרמני לגרמנים רומן מחיי לונדון
' נעדר טעם חוא רים מקומיים מפורטים כאלח). אך תיאו או פריז עם 
מינאי" טפיו ם י עם פירוט ם רומן " י ר ב ע ל ת  י ר ב ע ב •לכתוב 
ו מוריד דבר בעצם חסיפור. לכל תפתות נ ואי מקומי שכזה, שאינו מעלה 

ט בזה עד קצה האפשר. ע מ ל צריך היה 
ואולם חנטיד, לפירוט מפורש של קטנות נטוע במחברנו גם זולה
זח. חוא מעכבנו ארוכוח בכדי לספר לנו, שאי משם מעבר לגדר
נשמעח געייחח של פרח וממול חרחוב פרשח ריבח אחח אח םדיגח
דדין שמא ראת , ומיד נסחכלח לצ יר מבעד חחיון וניערת אותת באו
השובים" כאלה, שהוד אותה השוטר בעבירתת, וכמת וכמת עוד דברים "
, או חתהלר פח ושס בחרתוריו שלו, — אף רחשו בשעח שעמד גבודו
יפים דבר לחיאור חמצב, או אפילו מוס ן הפרטים האלה  אי בי בשום פנים 
יכולים לא רע ממש באופן , שהיו  ו ותי מאורע ל רק לחיד הרוה, של הגביר ו
� , למשל, במקים הפרח הגיעח תיד, תמיר מנער, אי חרנ ו ל זח עצמו, א
גולת מצפצפח, ובמקום הריבה חמנדנדת אח םדינה, היה, למשל, סופר

. . ו עברי פורש את גייונות כתבי
רובי הנפשות הפועלות במהזה שהזה לנו המתבר — בני ישראל
תם זאת אומרת, איפוא, שהמחבר רצח לחח לנו אח חזונו על הרקע
ו היא אפילו עושה ינאית ואת האתת מגבורותי ו הו של היי היהדות 
ם של י נ מ י ס ן אנו רואים בנפשות האלה שום  אי . אך  ת ר ו י ג
ן אי ן אנו רואים את שרשיהן ודא את פארותיחן ביהדות.  אי יהדות. 
ואיך תונכו וגודלו ומהי ו סביבה יהדותית נולדו  ז עים באי יוד אנו 
ום ואיו בהר המהבר להציגן לפנינו בהור הודים כי תתושתן היהדותית 
� יבולים להאמין לו על כך באותד, תמדת שאנו מ א  נים היינו  סי או 
, כשהוא אומר לנו שהם יהודים. אלו לא אמר לנו ם לו עכשיו י נ י מ
�אדס זאת כל עיקר, היינו יבולים לקבל את נפשותיו בתור נפשות בני
ינאים אם תרצו, ולא היינו שואלים אותו שום שאלות ו ו סתם, בני אדם 
יהודים, וכנראה הית לו יותר. אך הוא הרי אומר לנו בפירוש שהם 
ת תללו מ ב �כן יש לנו רשות לשאול:  עני ן בכך לאמר לנו דבר זת; ואם
הם יהודים? ולמה חיתח צריכח חיאד, לתתגייר ולא רודולף להתנצר?

'ולמח חיח לחם בכלל צורך בצרמוניח חדתיח?

ד, לדבר סוף. חנח יש לנו קושיח יחי אך אם נחחיל לחקשוח, לא 
שלומיאלי' כרודולף שלו לעמוד חמורה: האם לא יכול חיח אפילו "
בח, אשר רק אחמול הכירח לדעח בקפה וכבד ח י א על טיבח של רי
מושכח אוחו אל ביח מלון ומבלח עמו שם עד חבוקר, — ואיך זח חלך
בכל זאת אתלי עצתת לחחחתן עמת רשמית? ושוב: האומנם נדמח לו
ת נ ו ו כ ב ו למתברנו בדבר שבמציאות, שבעל יכניס אורח לביחו 
וכל חאורת בינתים לגעת "מגע חרחק לשער, ארוכח מן חביח, למען י י
בשרים" באשחו הצעידה? או: חאומנם כ"כ נקל וטבעי חוא לברון גרמני
נשאיח לבחור ת ו ר י י ג ת מ זקן וקתולי אדוק לראות את בתו 
? ואס נניח שנוח זת לזקן מתוך אתבת בתו (שנם זו י נ ע יחודי 
וכל דבר כזה לחיות נוח ן אנו רואים בספור), הרי בוודאי לא י אי
לבל חדודיס וחדורות חמחגאים ביחוסם ולא לבנים שלפי דרך חטבע חם
חקנקרייצלר" וחמחבר לא סיפר לנו כלל מח חיחח חסיבח ות " 'צריכים להי

שעקדתם "מדיד תטבע" תזת. אבל אנו רואים מסיפורו, *הללו לא רק
השלימו עס בגידח אחותם בדתם וביחוסס אלא גם את עניו ודלותו של
החתן, אשר גפ כתונת לבנח ליום חחחונח לא חי הה לו משלו והם חיו

'צריכים להשאילח לו. פלא פלאים!

אלא, שכאמור, לפנינו הרי לפי *עה רק חלק שלישי מן החבור,
ו בידינו. וגם מה ל ו כ ואין רעות לדון עליו דין אהרון עד *יהא 
�-כך; אן! כי יש בו אולי מגילוי *העירוני פה אינו ברובו מתותי בל
1האופי קצת. נחכה, אי0!וא, עד שיגמד הרומן בדפוס כולו. למען האמת

�יצירה , שבחרבח דפים בספר הזה הש הקורא לחב ן י צריך עוד לצי

�אמן בוטחח. מורגש, שתם נכתבו מתוך חעורח גפשיח רבח וביד

לשונו וסגנונו של תמתבר תם בדרך כלל יאים מאד ויש פת ושם

. אבל יתד עם זת יש גם זרות �לשון ותעשרת גווני תביטוי גם תדושי

�כנוי במקום " בתור שם פלוני ותמותות. חוא משתמש, למשל, במלת "

תלת". ותקורא נתקל בזת כבאבן נגף. ככת תוא כותב שצריך לומר "

" אף כי לא מצאנו בלשוננו פנים אלא ת ו ע ר פנים  פעמים רבות "

תים... וכשתוא מתרגם ם, לע י ב ו ט וזועפים — או גם  ם  י ע ר

ל חחחנח תצפונית" לא כוון ג"כ א מגרמניח "צור נודדבאחן' — "

ואין הדבר בדאי י ר ו ח הלשון. אך בל אדו הם, במובן, קטנות באמת 

יהתעכב על י חם. ק ו ר א ו ח י ק.

�ישראליח לבני הנעורים). (מפח משחק ארצי

� על יד הלשכה הראשית של הקרן תקימת לישראל, בתשתתפות הו

�ישראל. המפה נדפסה אמנות", יצאת לאור מפת-משתק של ארץ צאת "

בתשעה צבעים ובתידור רב. נקודות תישוב מסומנות לא על ידי עגולים

רים אמנותיים ונקודות, כנהוג בכל המפות תגיאוגרפיות, אלא על ידי ציו

. כך למשל, במקום העיר ירושלים מצוייר^ על ן י מתאימים ומרהיבי ע

�אביב חמפח מגדל דוד וכפח חגג של האוניברסיטה; במקום חעיר תל

� מצויירים על המפה בנין חגי מנס י ח ומגדל חמים; במקום חמו*בח דא

� ן — היקב; וכך הלאה. גודל המפה 50|70 סנטימטר, ומלבד ער ו �לצי ן שו

�נוי לכל ביח ישראל. כה החנוכי יכולח חיא לשמש קשוט ותמונת

ציון גברי' השייכת לחברת ע : באניח חעברית " ק ח ש מ ן ח  כ ו ח

�חיירים: חרשיש" בע"מ, חיפח, באים לארץ חמשח יחודים התיירות "

יהודי עשיר מאמריקח, יחודי ספרדי ה,  חיוץ מרוםיח, חסיד מפולני

יירים מצויירים לפי טפוסיחם ומלבושיחמ על . חמשח חח יהודי חימני ו

חמשח כרטיסים מיוחדים. במשחק משחחפים עד חמשח ילדים, וכל אחד

בותר לו באחת מתפיגורות חנ"ל. כל אחד מחמשחקים מכניס אל חקופח

יידות גם כן על �ישדאליות, תמו הכללית סכום כסף ידוע במטבעות ארצי

כרטיסים מיוחדים ותניתנים לכל משחק בכמוח מספיקח. על חמפח

ישוב עברית � �ישוב. חחייר שחגיע לנקודת מצויירוח מאח ואחח נקודוח

פורחח, זוכר, בסכום כסף ידוע מחקופח; וזח שחגיע לנקודח שוםםח

ו עוד לגאול אוחד, ולבנוחד, — חוא מפסיד, ועליו ועזובח, אשר עלי

�הוסיף סכום ידוע לקופה הכללית. התייר שהגיע חראשון עד לנקודה

המאח ואחת, היא פסגת הר החרמון, ותקע שם אח חדגל תעברי — חוא,

זכר, בכל חכסף שבקופד, וחמשחק נגמר.

הילדים המשתתפים מעבירים את פיגורות חחיירים ממקום למקום

ועומדים על טיבה של כל נקודח בישוב: על מצב המקום בעבד ובהוח,

י חחיים של תושביה — וכל זה באומן קל על מצבה הכלכלי ועל דרכ
ובדרך משחק.

למפת מצורפת תוברת ביאורים הנדפסת בלשונות: עברית, גרמנית,

ת, וצרפתיח. והקונה אח חמפח יוכל לקבל אח חוברת הביאורים י אנגל
באתת מארבע הלשונות חנ"ל.

� יו חכניח המשחק וחחוברת נחחברו על ידי חי יחיאל תיילפרין, וחצ
דים נעשו על ידי חצייר נחום גוטמן.

260 מחיר חמפח ביחד עם חחוברח ועם כל מכשירי חט*תק —'
חמשלוח בכלל! , ו י מאי'

�לארץ — ע"י הלשכות מוריח"; בחוץ לחשיג: בארץ אצל בימ"ס "
תארציות של תקרן תקימת לישראל.

אעברה נא בארץ

�השכומ לוח
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