
 
 
 
 

 
 
 
 

מגנון ש״י מם פגישה
־׳    ........... ליף חיים מאת ----------י•

 הקסם זה היה האם עגבו־ן• אחרי שבי הלב הלך הנועד בימי כבר
 הפיקחות שבהם; העממי החן הראשונה. יצירתו מתקופת סיפוריו שברוב האגדי

 חסודות בריות על במע*שיותיו אף התמימות מעטה מתחת המבצבצת המעודנת
 והלך־הרוח שלו הילדות שבסיפורי העגמומית־העריבה הנעימה או וענוותגיות;

המנעול״ז ש״בבפות האהבה סיפורי ■במחרוזת הפיוטית בפרוזה המתרעד הלירי
 ממקראות, שזור כאחד, ופשוט מורכב סגנת של היקר סגולות וכל אלה

 האינטימיות אך לך׳ מוכרים־ולא־מוכרים וצירופי־ביטויים אימרות פתגמים,
 שתורת הנער אף בהם, חריפה ומשמעות חינני טעם ואיזה אותך כובשת שלהם

 שבלא־יודעים. הרגשה בהם והרגיש הבחין לו, מוחוורת היתד. לא הספרות
אינסטיקטיבית. הרגשה

בדבר, התלוייה וחיבה הסופר לבין הנער בין נלבב קשר נוצר וכך
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 לדרוך תכה לאיש והיה הנער וכשגדל מיצירתו. הימים כל שהפיק זו בהנאה
 ולראות להיפגש ביקש בליבה חי דמספר של היצירה ועולם המולדת אדמת על
 והסתומות הגלויות על שאלות של טנא בידר היה כשעתה בפרט היוצר׳ פני את

 ורשות. של תילי־תילים מבקרים בהם תלו והרי המאוחרים. בסיפוריו
 שתולים רהמופלוו^ת השונות לרבראו^ת באוגע ועה לחורת רשות לסופר אף יש האם

ד בדבריו
• • •

 מראש נקבהע הפגישה פנים. אל פנים אועריו חביב עם נפגש אתה והאה
 הסימטרת באחת דו, הזמרת לתוכה׳ אתה נכנס ומכובדת. מפורסמת בחונת־ספרים

 נכדה עתיקות מוזרה. אפלולית ארתך אופפת ולפתע הבירה, במרכז הצדדיות
 אתה אומר שמרו. הספר מך הסופר ניתק הזוי עולם כמתוך חחללד" תלוייה

 הרבה וצעירים יפה חטובים פנים ממוויעת, קומה בעל אום ולפניו שאם א
 ולצדתן, למעלה מלמטה בך הך ומסתכלות לו׳ תרות עררת, עוינים גילו מכפי
 הוא ואשוגה, א לזמר מה תוהה שתה רעד שבמפורש." תתר מחומז במבט
 קלה שעה כך לא™ ולשבת העיר בח^צו^ת מעט •לטייל מיד לך מציע

 •.wr^ האו חייב היום: לו רבה עבודה ועור הקרוב. העצמאות בגך המחר׳
 שהרי לסור, עליו המרכזי לדואר אף ואשו. שער את גדד לא באב תשעה מאז
 ודשאים אילנות מריח ליהנות מוטב פנים כל על ... בעיר אדם מדדמן יום בכל לא

 שברחוב הקפה מבתי באשר הקטורת עשך את קרמו אל נשאא משאך אובגן
ירושלים של בחוצותיה להתהלך הוא מפרר^ש כתוב מדד׳ חרץ בךיהודה.

 ונסיח עליו נדלג כאם לנה מדדכך הפרוש כתוב ראפ — ™קי^ה ציוך סובר —
ממנת דעתו את

 כל על מגדליה". ׳ספרר : הכתוב של השני חלקו את גם עגנו! קיים אומנם
 למשל, דה׳ קולונע שבית דה במקום סימנים. בהם נתך ׳0^^ תתר בית

 מדדמנים היו עגבון׳ של שא׳ חבורתו רבני מאן־שודחים במקומו היה ערמה,
 רעידת הרעש, ובימי ספרים מחנ וזיתה וכאך לעתיד. תכניות ומתכננים כאך

למפולת. והיה הבית נחרב העשרים, שבשגרת •האדמה
 בחור. לש בקלות משא־הזיקנה את נושא האו צעדיו. מרחיב ועגנוך

 הם צריכים — דשנים עוברים בפני החיך את שחסמו בני־אדם ביר־או ממרחק-מה
 עגךון, קרא ״,fn^* ״נפנה מנחה." לתפילת pia להשלים דדי nnirn ליהודים

...בסירובנר׳ טובים יהודים לצער לנר וחס התפללת׳, כךנ שהרי״
• • •

 דהב הספסלים. חאד גבי על ישובים בךן, אנחט והנה לצדדיו פנינו
 ענפי מבנ^ו מסתלסלים רכים אורדת ,טרמסביב לרגלינו פדור הערביים ביו

״p»׳־» והכנסת ממול שולמה היכל ,״לעיניים רטוב ך1הא רמתק" העצים׳
בכנסת? עגננת מר היה האם —
הצטו^קר — ו^ב מרובד, קצר הדמך הספקתי״ לא עדייו אא —

המדינה בספר עיניהם שרע הכנסת אנשי הרי בכנסת, לא אבי אם — עיניו
בספרי." שהעליתי בדמרת ויצערה שלי
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תאס^ פניו זתיצינו אחר
את טואאת היא המדינה; פן ממנה׳ לילד,מ חס מסולק, שאיי לר —

 היהנ היה גדוד יום חשובים. באואחיט היוט התכבדתי .ביתי אל משאה עצמה
בא זכן לפתחי השכים הפדייה מבקא רף פקדגי המשפטיט דז

 אלי באר היום אתפאר. אלה בביקואיט לא אולם פני. את לאאות העיא ארד
 יותא גדול אדם היום עצמי את אני רואה ידם. על תהתעליתי מואיט שממה

♦♦♦ אתמול משהייתי
 מןקאבת וזצעית" "המדמאת גט האט העבריה הסופאיט בדבא ומה —

מנעיאהז הספאות על דעתו אגב, אמד" אלן־׳
 ביין מבדיל איייי — טובה עיין עגנון עלי העיף — לשאול האבית —

 ’חשה לא אך בשנים, אך והוא ש. מ. עט רואכות שוחחתי היוט לצעיר. זקן
 איני אנ׳ ומתוודה מאדה הצעירה" הספאות על לדעתי ואשא בייביבו. בגיל הבדל

 אלר הגעתי ולא כמוני ליהודי חובאת האבה בכלל. ת1ספא לקראא מספיק
 גרולינו זקנים/ פני תר א^ידי אאיו !;עתיקה• מספרוועו "כזית" טעימת כדי

הצאן? צעירי על אויוע ומאוריוי
?יצירה ותוספת בהמשך חייב הדוא איין וכלאט —
 רת דימפה אכל לדעות, סאסוא היא הספאות הוא. דחייב ודאי —
התא הדוא ^אר חדד, אבין ידן ביין המחשמא
י אהטלביזיה הקולנוע בימי אפילו —
 זלספתת הלימתו ספרי את הספא בתי סילקו כלאט אנו. בימיו אפילו —

 מ־ברי הט "מעודדייט" — במדאד יאה ומד־ל ח;״ל מרמא בתג״ך, פסוק ולדידי
שבאאתנים... דאחרור

• • •
 ענין הזכאתי ן.1עגו דל יציאתי כלפי השיחה את להטות אמאתי

 דעאוזהאדה התקופה מן בסיפוריו לתלות 1טרח דרא•, מבקייוו, בין תהאאיכ
 אולה מופלאים, במדאדיט לרמזיו סמן ומצאא מופלגים, דמיאביהם1 פיאושיט

 תצפונא בגילוו הסאה רת המגדידיט דרשייים, פאשניט כלפי לעג בדברי יצאו
עינת. בסיפורי ופסוק פסוק בכל ובסתארת

םתושותג; יעיה ואחא אגע הידחו המספא
 מרדבות, דל קשו-^ק^ט דברים. לכמה מתטיון עצמו המחבא —

nurrn nrnw אחד. ^אוד לדבריו להט שיהיא אוי־אפשא במוחו, חולפיט 
 שהדבריט אפדא אדרבא, — דמרבא דל דעתו לסוף ליוד מבקאיט מבקשיט אאט

 המציאות דל הרתר׳ עדיף מי דל אתכ אני תוהה עתיט קש•. לסאפר, לה יתלבו,
 סיפורי: בדמאת ילויו לשני וקאא אחד הדאעי נתדראא דוד הדמוןן. אא

uunn עידא
' • • •

 ס^ט על דורל עגנץ התנ^י^אא שאוות׳ שא להציע מבקד שאני עוד
הצעיר. דןאא בין ממשיכיט ידיט אט לדעת, התעההן ייהאד באמריקד״ עבאיט

(103 בדנררע )סוף
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 כיהוא עברית בספרות ובחר ׳א.ב. מאמריקה, צעיר לארץ, לכאן בא הגה
 כאן, להוציא שזוהנ^ו^•^, מעין לעשות : לעמון לי מעשית הצעה אף לבכזקהי:.

... הארץ מחיי ויתבשמו שבאמריקה העברים העתואים בת ישבאל □רם
 הספר אל — יעגב.וי בה,’^■^ לשוב היה עלי דפיעיד: השמשות בין תות
 כלפינו, לבכם את ווין"תכ — אמר — עתואיכם״ את אבי ,קורא ...הדור□

כאזיכם"." לבבו■ תת ווםי תינו
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