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 רציו־ נפלאים ציורי־נ-ף לכאורה דיליות.
 וקרובות היות נפשות וגויים. יוודים רי

 א־ד־ל-ר. ובכל ;היד.( קרוב הגוי )גם
 קב־ העיבה, :פתזם פחד איזה כמעט
 פתו. לא ההיידאפאקים ובי-ה. רזתיר,

 הנצחי בגיהנים להם נתבצר מקים ודק
 ,לבנבן לנאווה: וגרסנד. נפשנו. לענות

 יציודי־נוף פדילסברג" יה -הנא התופרת•,
ציו ואחי ואודרלאנד, הנהר נ#?ר של
 הבהלות בתוך גם ונפשיים ליריים רים

 .התזכרי מממצה" "ברוך של !האיכות
 הולך היא ואך »׳. זיברים סן, ז*, עוד

 יכי־ אימז זכרוגות: עוד וכונירנו
 ואנשיהן. אלו יופי פינות של הבינים

 ור,יעוות. היוצרת הצגקית החיה
 בני זפשכיזזז ומגדלים היכלות הבינה

 םה1ו שאין מ׳ אדם הית דיים, אדם
 לפי־ לטייותיה, חסלות-ה, 'בתי לגדלה.

 ול־ לשירתה •דה, לפוס-קה לוס־פיתו׳".
 לרצון לצבאה. גס ואך הטכנית, יכלתה

 יבנין, חיוב :לכאורה !שלה ההשכזדה
 השנאה יהרס. שלילה כל נגד חתקוספות

 שנאחם כתוך אצלם ניזונה ליהודי
 דהדס. לרע•! לאירוגיד" לביטול, לשלילה,
 והרם ושמד שסני. צחוק — ופתאום
 ר,׳מ•□ פן געשו שלא ודברים וחורבן

 יתבל האדם. תולדות, של הכי־נוי־אים
הגדי היצ-רה נבל שטי ובסדר. כשיטה

שלחם. הענק־ת לה,
 רצון לפרעה סעם ייחסה שלנו האגדה

 בתיד ישראל ילדי שימת וזז: מזול
 •בג•! דגח :ורעס&ס פיתום קירות
 פר נגד שם שנעשה כל "כהו נאחד.

י עונד, שנעשה
 האחיינית בש:יכ שב וסשרביחונסקי

 ה, ד א ל א ב ה rx לו ונתר וי. 'פינת
 כשורד־ על ההב־ני. השירית הצורח את

 :בד נכנס ב״יאי-אדכה" עיד הזה. העם
נת טירמיניח". ,הרוג־ האיים: העיר

 הנורא. הסיפור כיי ד .אלד, ;הוא חיל
 יש נולד•! לא — הצמח מחצת ■:יסר

 לשמעם גס אדס בן ־ניל לא :דברים
 היא שדעת• עד •השכוצם, — :! ולא
 •קלטם. חלת רק חולה מוח נטרם.־" לא

 נ; ואחרי ׳־גיירני. שניגון נוכח נוח
 ב.,פי- נזולאדוח־אימיש של שלנח שיי־ד,

פי, ק ו; שביס נבי

 — לגויה־ שגה שלאח !לי אפרו
 רק הגה חשבתי; בפעט. האםנתי לא

 יום־ מזנש p חסרונו ילבו. קדה
 משלש הדרו. ליד אהה עובר ייפ-

 האת־ חייו בחדשי הר■ — ח־וא איננו•
 — ועתה בו. נמצא לא נמעט תנים
•ב. ש ללא־ הלן ססש: א-גני

בירחו אור! סחפשח לסדקים ועיגן
 שנתות ערני בגליונות במאספים. נים,

 לא שלו חדש שיר !לשוא — ■הנים
 השי־ הסלר. על המייל גסתס עוד. יבוא

 1 שלנו הצבעוגית־םלסס־ה דית־ה־ונית.
 ז ש־חיינה הדש יקום שתי חזע ושי

 ,.השלת של "כרן נפקדה לידי בפל
 .בין נ שידיז וב־ שנו!. ארבעים לפני מ

 בפה לעיני. ?פה יתקוזפת-זזי־ס הרים".
 שירית אלתו שירים לנפשנו אז דיברו

 נפענוית גדולים ששורדים של וביטויים
 הן ועשרת חיקויים יבהוב הזמן, עם

 משו־ א־נן באל• שורותיו ואך פשוסשות.
 נשהיו, רעננים שלו יד־ס* •נין משית.
 לני הפחגלים זקנים עצסס, סהריס

 זזיפיעו רק נאייו בילדים, בוקר־בוקר
 לע־ מתחת שבריקים ראשון. שמש באיי

הנלתס. עי!*
 לשירתו, סשדניחינסק׳ של מחו זה

והי. קיים כיה פיסקת. שאיבה היוניות

 דאז! לא הוא לענות. דאון בי היה
 סיוונותו ההתפעלות בין פגם. שום בד.

 — בתחומנו רק לצםצסז חרצו! ובין
 ירא, משלנו :פשרה שעין זו היווה

 ספקו־ יצפח. עלה אצלנו עברי, □שורר
 אן לא־שלנו, שמערות «ם שק, רותינו

 תפז, ל־תקו ומופלא גדיל אהד רעיו
 תפיסה לאחו לא היוני. לעולם חרמן

 אם בי פדולדל", בזנב •הסתכלות של
 ני סיפרו אווזה. הוא שראה י9כ ל״וגזת
 < לקשי* אותך .עשו :לו אשר שישהו

 על הם ים קורע ,מה :ברוגז ענה והוא
ידע. והוא ז* יון

 סה יונזת להגדיר אני ויכול הצריד
 זאת על גבתבו שלשים ספרים ז היא

הג ערכי. די הסושג הוגדר לא ועדיין
 ליעוד ניסה דששרניתובסקי ויגדרו• דירו

 וניסה עיסה תרגם, בצלסם, נדפוהם
 בדרן ואן הגיע. לא ולשגות לספל,

 עולם את שלגי׳ אפרים את גילח
 הרביתז. להקים וניקה הנגנז, תנו לילו א

 לקס רק עשה. לא גדולים גסיונרת
 בום־ שכרי־פסיים ליטף י אבנים. איוו
 של דזגסא־ת רr הפלאסטי .והרצון שנו

 בנין סל והרצון אצלנו. לטופת שירה
 התו׳ גם לד וגגלה א־דילץית. יצז־

שלי ווהי — ,תהיה :אז אסרנו הקרוב.
 הרחיק". ר,עםר לשם הקרוב העבר לה

 ובחרוזים. תהיה, הקרוב את גם והוא
 בחרן־ ושלים־עלינם סנדלי להשת נ״סה

r׳x כ־דרנית, שלנו, אידיליה ליעור 
 גם ככונן, השפיע, ונהקסנוסרים. הרחית

 הרוסי. קוב כיי — נעזבו קם! וגס תר, גי
 השם". &.כחיט ורחבה. הלכה ודאידיל-ה

 משה׳לי את סזניר בה אחד שפוסנם
אח בברהו ?■שסרט. של ,החוסר מ-־לרי

 "בריח ועד החולם, ,וילנא -מנדיל רי
 רחבת־הכד, אלקה" של ו,חתונתר. ,םילר.

 הדמויים נוחימת זדהבא". ,עמא ועז־
 אדם וחזרן נפלא שבע שיר הנפלאה.

 עתיק של שחוג זה עט וביחד אגד,
ישראל. ־עי'ם זר ע.־לם של וחדש,

 עירפקי — עליו בכתבי לובן »מ;
האח )לכתיבתי שלו חדש 100 איזה
 אדסה•(. .יא׳ את — ב,דבר״ רונה
 אחרון. כן. האחרון. און אצרף עתה
 יבוא אוסף, יביא ■היה. לא ככי• יותר

 לא חדש כודדים. דבד-ס יבואו מבחר,
 I יהוקיס*. שפים ,כיכב־ אחר ייתר ■היד.
 עלה שקע, בתוכנו שהתרלך זה כוכב

התרוקנו. שמיזו :דחק לכדום.

 נחני ש'א שתים ידי זרות ח צ־ מאי
 יוזן בישץ חן שויעכיקיהו כניחה. לי

 :שלה! ובנסתר בנגלה באיומ-הן,
ix דק לא •ה. נ מ ד נ ו נח ■ •א ק 

 איקראיגה. ח רדי יד, ־כ קדש הטו כ שיר• נ
באי גם ני ודהד־גיז. <— 'נ־ז ויבי

 ■סודוכים•. .פסח את גם פעם והונדתי
 את יגם באוקראינה, פזניוב של נסיו!

 האסורים בית של השניה הא־דיליה
 אישים! חזן! אחה ניקר- ויהי ערב .ויד־

 השבירה". ,הכף על חזיה :לכאירר!
יצי הקידסח. האסורים בית אידילית 1ע

 יש סמס תליניס אך !ה־סיר־התלין רת
 החתול. תולה — גדישוק בשני. רק

עצמו. תילה — ורוליק
 נסשן פדוכיש". ,פקח — וה ולפ:־
 לא או — נכין באוקראינה. לפוגרום

 אחריו בא־ שאמנם ילרית, זכרון קם.
איו לשחיטות הפנו שהפיגריכים יטים
 עי־ששורר דנס־ון איתו אר שם■ גם מות

העי ,:פלטת קטן. ע־די עלי■ מספד
 האשכנזים• סושנית אל ברגל דה,.

 אושרר. - גרשגיט( ימי: ל נ — )האשכנזים
 לקדמותם שבי בש״הימים כן ואחרי האם.
 .,האשכנז־ם סושבית שאצל הגבירים שט־

 אשבנגיס. שמישכית כי אז חשב מי
ז ישיבו לא — אשכנז משלטי!

 הטף. את ,אך טוענת: שהאם ובשעה
 ■כילה" איני ואח לא. — השעיטוה אח
 בעולם שירפה חיה .אי! רקבא; עונה—

 סבא שבח ילד*. על תחוס לא אשר
 בו מתחיל שהיא בבל", נחדית "על את
 .בת־בבל :ח־ל ש' הסזין ברכת בל

 גפי־יך את לו שישלם ס־ אשרי השדודה
 את ונפז שיאחז פי אשר■ :לג• שגסלוו
 עיר ה־ו אז בן. ,הקלע! של ע-לל-ך

 פרעיח ביבי .־,יל שר א־ו איפטימ-סטיב,
 תירא -אל :בנלטא שדי־נשיב וחותני
 אדם ובמת תשיח. תדכא . אל יעקב,
 נעל הוא הכנא וגם יכ-יגו". לא לטנה

 •אל הגיון. בחיקו מאש■! איני בטחון,
 יראי הפסח ברא אשר מ■ כ׳ !יאיש

 'עשיתי, על"■ ■שמזר אשר מי גס שברא
 בלעדינו אין כי 7 ישמור פי מבלעדיני
 .:ודי על יעשנו היא ואנקה לעינ-חי.

 על צרפה׳ •יסמא ד מהורכ-ס חזירים
 >שד פסח ז וצלייים שפני־המיבק נכלת

 לא — ■סריריב" מצית .על :::חוס
 שיבר׳ rx ישמיד הדא הפסח בירא ז אני

 יאנו לר־דיח, שסח ארצי. ואת יפסח
!״ יאוש אל — 'דורית א־מז
 קיפץ יע' שסי: י צ י א את ~

 על יאף נן■ גם שם־ שגז ה־״גד־ב

 ,פסח של והגדולה הרחבה וארץ אותה
 הלק היה הן שם שכר• לא — מרובים•
הגמל■ חהשכמז

 :שזרה ישנה בוקר• ויהי ערב וב.ויד,׳
 הראש שתיז־ם יה נ בגוב ששם .אוטרים

 הוא ם־ שואל; והבשורר גרז!•. בסו
 דם־אדס, דם־אתר, דשם, את שהתיר

 כאילו ז• רשות שנתן ר־א ס־ ? אחיו דם
 אוזר, הבל את לרצות רשות קיו שאל

 לזנב בלכתו באלהיו עמלק שאד וכאילו
הנחש״ים. את

 היש. את הניר טשדכיחובסקי בן,
 גהלע — באישות'' זזז לד ובשנג^•

 השל- יפי של מא-?דאינה ון."בשיייד3■־.ר
והר היש עוד בו נלהכו הקודמת. חסד.
 נשיריב". .כשא פגימת את ל׳תקן צון!
 מית בקרב זח. צואר אפשוט לא .אגי
 — בי אדם חית בפגוע — בשבדו ולא
 אובל ני שד, אינני דנו. תחת את! דש
 ארץ נשו !כי ועד ובפר". לסבת כד

 ב״מנגיגה״ו בד סד׳"• ונאחזתם יד בחזק
 גינון — חומן• נ.שמנגינת ש;ה יבאיחה

 יארבע חשיד־ישע. נכנע. עצזב, אתר,
 ו.יגון תר״פ( )אודיכד. בן אחר סניס
 אש האם — נקסתנרו■ תהי .זאת אחר:

 ישנה". עוד גזית .נקטת לא. ניקוכז
 עליכם געל לא אגחבו קטונו! .אנחנו אך

 :אלא תיראו•. ל8 ״אותנו בקרדישות״.
 והרצילו בנם׳ יביאו יחוורו. "דגוינר
 גוד״וי בנוקה בעצם יש:ם". סל יקרח־ת
 ב״טגילת ביאליק בנוסח שנא־פיו, באחד

האש־.
 המא-רעות. •כי בשיר• גם קודר ועוצב

 ואח האיכות את יאך לחיה רתקוה כו,
 אח־ יבאלאדוח הניר. ובדידותנו מצבנו
 אד־ שוב זו. הכרה מבליטות שלי מנות

 אז, ועריה הביניים "מי של גרמניה שת
 ישחיטות וקרבגרתיהם. היהודים ופשבנית

 — אלו שנים ובחיר ילדיהט. את אבוח
 יריח־ ונזורות דברים וזהבא•. "?סא
 יאהבה שם הגוי על רנעבועיינסש שדה,

 בשדו־ היהודים ו'פיזנל לאבר בלי־סוף
 ודבש דב־דיס בסקכח יש הכל ש־• תינו

 כהב לא יכי משוררים! הם כך זי.
 .סשא כשכוח יאהםה שמש שירי ב־אליק
 ו על-• רזזסיס בקשי ו״שש־כ נפירוב•

 גם יכך 1 שובבית ובאיזו קלות יבאיזי
 שלוש ירק .10 אפרם לא ששרניחובמק׳.

 לרעים והס־שיב .הטיב :אביא סיסדוון
 שנתם־לתנו. זי עוזיקח אמרה ולטינ-ם•,
 .תשבש :ביאליק של הא־יכה והאירוניה

 יישל שחט", ייישדחק פרחה השטה זרחה,
 שבירה ארצי. ארצי ת,8.ו טזדניהובשקי:

 יאת בדם. טובעים עמד צעירה,. יאור,
 המשידד כדברי אז, ׳.־. שירה אומרת

 מכאן לא אישר .יש : זיז שירו בחפשו
 זעפם .:ם חמול". ואין מהר, יאין

 נחמה וגס ק!ס".!1 עז ■'א הזעם קיסא,
במעדר*. ,בו :הפעירר כבשיי• :■שגה

 ד שרר פ ד שחפנה אלה מנל אס לא ם ונצו
דתזנא״ז "עפא אל לזפן כזמן

 לפו־ לגשת צוד קשה דחזבא׳■. "עמא
 ביצי־ בכסווזה הגזר*־. וו, גח־לח איפה

 ריבוי־ פששותה, בבל — ס-בוכיה דוהר.
 "מעבריי לענין מענ־ן קפיצזתי• בוניה,

 אל העיקרי. הענץ לאיחו יש־נות-י
 תו־ מפל-א■ זה נל — ורניירת הדבורים

 ניחוץ םר,ז א־מר כבי עצמו הענע־ם נ!
 ,שירת שירת־זהב: גם יש לעם־הזהב

 !• הגדול העבודה עד הגמלה, העבידר,
 היהודי, סבזז כנידה. זיו, :כן ואחר■
 ושדי ידמדים. איש חגיי. אנסובי יאנא
 — הכחיי' ז״ססע ■נ״ורת דבש עניני
 "לק־ניץ ;אסגם הגחנית קפיצה ימזד,
 "הומה של פרק גם הירקע". על עולה

 ושיב מחידזת. ־ה לשי אצלו הפך ושגדל־
 אנ•5• לקרב! וקפיצה שלני בכיי־יב עניו
 !המיס לאלה־ ר״; .לשח־ ■מקד-ב סיג־

 עויס הגיייב ז יגיד פזי — י לשטן
יו ש־ 'גי. לא־מובניס נעילמוח חיים

 כקדבניתשו הרסת ה־ק־בו לא אם דע
 «־ אנו י־דצ-ס וני י עתיקים לא-ילים

 של סב-נני, אלד. של בנפשם היקש
 אחדי ם—ב-יע ש!-,- של דבר.5א:ע-
 עשוי בגביע ויברקיט יגםולת־דם, כנמה

 על אג־ יודעים סי־׳ ז נרצח מגולנדלת
 את כסדשים אנו ורחיק-סז קרובים

נפ של אנז בשרושינו וספריהם חייהם
 ?ראי להב. אהרים פירוש-ס — והס שנו,

 ואת גייגול של ,.דיקאנקה כפירי את
 בכס־ ינם האיקראשי. קיציב־נטקי דדשכי
 והכערביד. התיכונה אירופה של רויות

 ודמי׳ם. ופינות שרידים נשכרים עיד
 — נן -עי לבנים. סתסן ■ימעשי־אכיח

נירא*.
 והקפיצות הכוורן. החלוץ עם והשיחות

 יחיי־ כוורת סרוצקי. של לחילו זר של
 של יפרגשח־חיים רדודים, גויים אניש
 להתר הזפגה ישתאום ישראל. בת אשה,

 של באפ-ם קשידים יכלי־נגיסה. נה,
 וכל אלה. עמים על ובת־ס־בתים עמים,

 מכסוף הכוורת. של בחתונה קשור זה
 אושיש־ של ובצירופי הקהק״ל על שורות

 .יעל צליגי רבה .רברבח ,יועמד: קין.
 ישראלית חתימה ראשן". אשן ישראל, כל

 להז־וז. שציפכד. ענעניתז ;אוסר !הייתי
 לגשת הזמן לי הגיע לא עוד לא:

זו. היקף ורבת גדולה סואימה אל כראוי
 ראשון בעיר רחוקים". שמים "בובבי

m אלא נדודיו, אדצזת אל שב תוא 
 הארץ הושפטה: אחת שארץ

התו "לנבן ישי מד-נלנרג" ,.הנאוח
 ערד — והיגיגה ככל-זזנש-פה פרת".
 הלב עצר לא הושמטה. ישו! היא. נזכרת

להזכיר. שוח
 □רכה בברכה! ר3גו •ד, שיר ובם

 הם באשר הרחוקים לכוכבים כירושלים
שם.

..המר הנח :קפיצות :הנשזי־ר ך ונד־
 ישיר ציורית. באלאדת האחדוז". ור

 קיים?־ סי של נזכזחר -העולש קליל;
 תיגיקוח. אפרוחים. פיסר־ם. ניצנים■

 יורדים מי כזכות הוא. קייס זב בזנו
 מ״יקדוןי אלננ-גדי ".יל כמלניתי גשמ-כ

 עינה: לני ש ידאבזז, באפריקה. ו זה ל שא
 איכס האנשים דקך,׳. בחמה .בזכות
לכך• ראויים

 האדר ומן דיינה מן .תרנ־בים ומתוך
 בע .נשאר, אלינו: עיב האיכלאנדית.

 ,,שופד יש ,׳אופיים צרתנו*. לם
 "קפיצה ..איכש-ש-אד•. על ונחמדה

 ■פחח ,.בח אל ביחד. של מ״שד־היער*
 אל בירון של ׳.יון* .איי ומן הבלעדי"

 א-דיליה ולפרקי שלגי". חדישה ..סבתא
 חפיז ומשירי ונזנא. אבא כיח •בל

 ומימירי חרותזי*. זמן -פסח אי חפדכי
 חחדשח ידן ש: !חג:ב■:( .חקלפסיס־

 גרמניה. של וידמיזה׳/ .כאלאמת אל
הצלב. י1«כי כימ• אשר

 "חג לחכ-נו: המשירר דייר ושיב
 פדק־ ,*.לילד .נעות ישתאים השבועות•

 אדבעח ו״מנבד החיא. פחמילדת נדידה
 בארץ־ שס .ואולי תגייר: עש בנים*.
מק באהבה ההגדה, שוב :פתח ישדא'

 ולג־ אנדוכד.". ליציאת :כד קידש. רא
 : האחרונות שזוהיהי :.:מידור,- :כיף
 הנקם גיטרי ת׳יעיד-ב, המאישר־ם ":'ז

צועדים האד. לקראת הולכים הגמל,

 גולת כן יאחר — התחפש*. לקראת
דדחבא*. "עמא :הנותרת

 את להראות נדי זר" כל פרסתי
 זקפיצוחיטי- יצירות־סקוד התכנים, שפע
 ליחו נס לא .זה. אהרון ספר על נום
 והפלספ״קן הצבעים איש חשעייר. שי
 התחדדו. תמר החושים 10 גדלו עוז

 ל* ויזת אירופה, ישראל, :והשלישית
נותקו.

 »ד בפיליסין כ״שושבים*, יגוכרתי
 עגה! פארבעים יותר טלפני זה מד

 מטן:1 מכתבו את או •לי נתב פרץ
החו בעל סאת ד״ש״שניכ׳ נשל "אל

 להתפנק. ידע אד גם נורא. לא חים".
 ילדות ואך שושנ״ס. לי גס חסרו לא

 טערניחוב־ על כנ״שישנים• כוי׳ ותום
 ,בעל־״השלשנים וגס ידע, לא — בקי

 ,ברוך אל חרזוים. להלך לפרקים ?פץ

 זנ־ גיס. ס יעו ר׳ ו«ר למשל, מסגנצא"
 סמנו סרי לא והחמדה■ הליריקה רונית

 פוראיתזשק־ על בשירתו וגס זה■ גם
 כי ספצט. וריחם עיי צייר לא ראינה,

 ממש הפחדים לציור עליהם• שר אם
 .הרוגי :האוזרינת בתקופתו ר? הגיע

 גית־ יאידילית םרוכים' "ססח סזוניה*,

 בבאלןןוע« גם יכן האתוונה• האסורים
 גם הוא זרע יאיר יוירשייזד.; פאגנצת

 אידילית, לבדיחה ,בעותי־לילר." להפוך
לחיכיייסקה.

 איש היה איר ז בר הסע מ איך

 מספרת אולי איש־חוחיפז גם המושגים
 שידת — נ״דאי־אדסה׳ זאת על ל!ו

 איך תועה־. ז5"צ הסיסת־רית החימז

 גס אולי חולמה, "צרי סם: גומד הוא

 .,קרוסה כת נפש לי ו .אבדה חממי־!
 שג־ התועי! הצפוי!־ צל הוא אימי ־־

 עלז, O'imn צולם הוא יאולי עלמה•

בשי דיין שושנים ישבו גצטצר. אל
 עו׳ם־חוחים. ועלמנו ששרניחונסקי. רת

 עפחת־התזה 'גם לנו• :יראים ימים
 2יםו לנו. יא י שסדה לא — השנה

 בשירלת־סציאזר. סאתנו המשורר שנפרד

 בנדבות זת עם יחד‘ וסועזעזח. קשרת

 אס־ נזייני׳ המשורר לנו שנגלה מ:

 סוס מאתנו נעים לא שכמעט שריזהנו.
 התז לא אס יידע סי אלא, שלז. צד

 יקרות שגולות איוו ליד לגי זיבף
 לא עך,זק:מ m ■השורר נפשו כנבכי

 זקנהו ידעה לא ששירתו ני־. שגעה
 ינורישהז ו וכרה י: ח־ ש ו ז צל ני.ענג

 שיסשיכוד׳ו, וסשזדרים יבואו לדורית

 ולקורא שלהם. שבילי־שיתי ושיחפשו

רכא. 1־ י העבר•


