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צאת שולמית לבוא ורדינוו
ואור", מבחר שירים מתורגם לרופיתעם צאת ספרו של נתן יונתן "מלה
עלים"בירי ליאה — ולרימירובוד, "פפרית פו-
קכצ! שהתחפש לגביר, צמיר. שהתחזה ל«לד"כה מ»ע!פ טויתי גנרי. שעשועי לכעתי מפכות;
נדי לובות בנויכות לכ אנשיפ ואהכת נשיפ,
יגנוב עוד דקה מתוך ההצגה להוכיך. עור שורה.

להשאר כזירה."
באילו המילים חוחם נתן יונתן את שירו .פתיחה
אפשרית לאפילוג" ויפה משלו לאהבת השחקן
לנימה ולמאמץ, לפעמים נואש, להישאר שם נש־
המסו נפתח, וכשמטנו, מן המאמץ, יש שנוצרת
היפו. שבמסיבות — שירח הברבור או פארו של

קיץ אינדיאני, שלהי האור בטרם חורף.
בשירים האחרונים שטרם קובצו חוורה אל יונתן
תחושה של פרק אהרון. בבחינת אפילוג לסוף דרך.
כיוון שתחושות של אדם נתונות בתחום הסובייקט
(ראה, למשל, שירים של חדלון, שפוגל כתבם בגיל
20, לא אקשה עליהן אלא ענייני יהא אך .ביופיו
של הפרק. ועוד, ארחיב משלו של יונתן מן המקום
משורר נודע ואולי אין לו משורר קרוב ואהובשאירע נדמד, לי, לשירת יונתן, שאף־על־פי שהואעל הרבים כמותו, אין שירתו, כל שירתו, מוכרתבין כשהיא המשובחת ובי! כשאיננה כך. והואשמסבה אחת כובשת לב !מאפילה על חגדוהיד.שהוא מדבר בסוגי הפסינות נדי לומר, בי יש

,למבקריו ואוהביו כאחד.
ומשנה סגנון י וטעם עושר, שירתו את הדישה עמוק,בעוד שהשירה העברית עוברת ממלכות למלבות
.שיעורו במספר ההולך וגואה של הדפסות שיריו
מה שכבר יחחם ואף לגבי ההולך !מתהווה ומת-לרוב בני אדם שמרנים, עמד לה חוקפה לגביכי מעשה שהוטבע החיחם, ? ואנו, בעוונוחינו,בתחום הפומון בבחינת שידים ממין שני. דומהרת קוצים, כאשר שיריו הושמו לעתים קרובותכהרים שקשר ל• העם נעשו שלא בטובחו עט-הים והחולות. עם הפרדסים ועם הרותם והדרדר.עד כי דומה שהם פא! ומעולם, נתלת העם, עם'שיעורו נמילותיו הנישאות שנים רנות בפי־נל
חדש. מעשה זה שסגר בפני יונתן את דלחות
של הספרות ומחלקי ציוויה, כמוהו כסיפור הרגילהיכל השיר, לפחות בעיני הלק מכותבי העתים
י עם זאת אפשר להבין את קשייו הלגיטימיים.שאגו עושים בתוויות שאנו מדביקים בזולתנו.

"איננד, קלה, שאין אלה תחימוח מוחלטות, אלאשל שיו ואף קביעת הגבולי שבינו לבין הפזמון.של המבקר בקביעת השיוך הו'אנרי. קשה הגדרתו
שאין נושא זד. בענייניה של רשימה זו.

שידת יונתן מהזיקה פזמונים ושירים !רמותיהם
בין הז'אנרים, חוצדקה, כביכול, מלאכתם הקלהשונית, כיוון שגם בספריו לא נעשתה הבחנה
,של מבקרים שלמדו מן האחד על !ולחו והכלילו

ברשימה זו לא אדון בתרגום הרוסי של מבחרמה שהבלילי.
השירים, שכן אין בידי הכלים, אף לא אדון
באופיו של המחבר. חמת זאת אני רוצה לשרטט
קווים בפורטרט של נתן יונתן, להציג יסודות
'מאפייניט ולהעמיד מהלכה של התפתחות שירתו.
לא אתייחס הפעם לשירי העם אלא לשירה הלי־

??:' נבר מרישא של דנרייינן, כי י לשירת יונתן™'חית הצוופה"שעיקד עניינה ' באלגיח.
הכתיבה אלא לוי.־ונרים הקלאסיים.- האודה !ה-!nate' פנים,!עוד. פנים והפעם, אין כוונתי למסלולי
אלגיה, כתיבת שירים, אומד המשורר, היא דו־
טיבות הדבר. ושחיים שבהן ייחוסן לשירת יונתןשיח בין אדם לעצמו, בין אדם לזולתו. לכתיבה
נתונה בצורך לומר ולשוב ולומר שבחי העולםהמשמר", יום העצמאות דש"ם), הסיבה הראשונהכפי שהוא מתארה בראיון עם חיים גורי ("על
בהקשר־ זה אפשר 'להבין שיד נמו: הראית איוה'בבחינת "מה נאה אילן וה 1מד, נאה ניר וד," וגוי.
מצוקה והרכה כאכ והרכה ייאוש שמנפח איראח "היופי הנורא'' הלא דוא "היופי שנא מהדגהוהדלי? נוות חזננ.-•' בראיון הנ"ל מטעים יונתןיופי ו שרעד כרוח פתו / שדה זהכ כאפל •/
שהוא לד,צ1ל אינ האדפ מפני הטירוף ולשמור
על שפייות הדעת שלו." ולכאן מתקשרת הטינה
היוושע, להמתיק בהן אח חומן החומק ובמיוחדהשנייה לכחיבה, י שהיא חיאחוות במילים כדי ל־
וגאולה אלו מילות מפתח המשמשות אח המשודרימים מרים וקשים שבו. ניחומים ומנוחה, ריגוש
בבואו לתאר את תכלית !:אמנות. ולעניין זה הוא
האודה, אשר ,תכליתה. לסי השירה הקלאסית,הצורך לומד שבחו של עולם נענח לו'אנר !שלנדאת לי כאילו ארכה נופפת לחייט".מכוון נשהוא אומר. "בל שיר שאני מצליח לעצכ
טקסית־ציבווית ועניינה התפעמות יהתסעל1ת. .ל־

נתן יונתן
שונה של האודה גבוהה ועשירה !תכניותיה מור-
כבות. בהיסטוריה של אירופה גילוי העולם ה-
ביטוי של.הלל. ושבח של העולם — הטבע, היופי,קלאסי, הוא גילוי ההומאניופ, והאורה הפכה ל-
הכוח, החכמה, הנצוריט ועוד. בעוירוז .יונתן היא
החפעמוח — גם נ'ארץ ישראל, נופה, צמחיה ו-
ימה, אבל גט מוו־פור ימן העתיקה הלא היא
איתקה, 'מאיטליה ערש האמנות ומן העולם החדש

מצוקת העתים והאבירות שהזמן מביא יוצרים— אמריקה.
עניינה קינה על אדם '4אנד, או חרחורים באספק־שירים בסגנון האלגיה — הקינה. האלגיה, כידוע,
טיפ הטרגיים של החיים. היא שורטת על גווני
העגמומיות עד שהיא מגיעה לצלילים הנוקניפ

של הצער והיגון.
קווים של חגיגות ושל פאתופ, הם יוצאים מתוךלשני הו'אנרים — גם לאלגיה וגם לאודה —
עולם שסוריו קבועים וערכיו נרורים של הרמוניה
הנשארת לעמוד חרף פגמים נוראים שניבעים בה.
סדר זה הוא שמפקיע את האדם מבדידוחו והוא
שמעניק לו ניחומים. לא במקרה אומר נתן יונתן
וכליון נפשו של '»רפ, כינני נטעתיר' וינפ 'כיאכל אהבתי את ־ המלה אלוהים / יציר דמיוניבשיר שנפתחה בו רשימתי: "הייתי איש בלי דת
יכול בלעדי אמרה זאת לשאת עין אל מצוקותאלד בגיא צלפית לא אירא רע' -־ איד הייתי

הזטן".
בין שני !'אנדים אלד, נעה שידת יונחן נשדא־
בולטים שבהם בנוף האח, הלא הם הפרדסים,שני הזיאנדיפ צומחים פאוחש מקומת יניקה.. ה-שיתה בהטעמת האירה ואהריתה בהטעמת האלגיה.
החולות הנודדים, החצבים, הרותם וניו"ב: ובנוף
ברקע מצטיירת אף הספרות חרוםית עם חוויותהספרותי — האיליאידה והאודיסיאה של הומרוס.

מכל המקורות שהזכרתי. הספרות חיוזנית ה-שמימי תנועת הנוער ומלחמת השחרור•
קלאסית היא בסיס הבנין, שירח האיליאדה וה־
אודיסאו. היא אבן הראשה וגיבוריו הלאומיים הם
הומר המשורר העיוור ואידיסאוס המתגטה בטל-
טלות חומן. מכל חומרי הנוף ־הים בשירת יונתן
הוא חחשוב שביסודות. הים איננו בהכרח רק
במונרכיה העתיקה של הימ, כחולות הנודויט וב-והמשורר מוגדר במלח בצי השיר "שיכור ומאוהבי0 קונקרטי, שכן קודם כל הוא נופו הנפשי.
בעורת המאגיה של המילים. -הפוגפטיביות,,ד,רגשיתדותיו. איפייפ הפאתטי והחגיגי של השירים נוצרמשחזר יונתן את מסעו של אודיסיאום בנוי .למי--עצי הנושב תמיד לאייר החוןי''."בשירים...רבים
שלהן, השמות העתיקים והנויקצב המתרונן. 'למרות
ההרפתקאות הקשות, המצוקות והאבירות נשאר
חעולפ אפולוני, לנימת המלח של הים ושל ה-
מפתת בשירת יונתן וווי עם זו. הן מציבות אתדמעה נשאר חאור. "מלחי ו"אור" — אלו מילות
עיון בשלושה שירים אלה, שיסודותיהם דומים"לו נחיה בשירה הנוגה", ו"הפלגה".הולכות הימה" — אלגיה, והמשכו בשירים צמוהפליא: החל בשיר הראשון שםירסם "נשפפינותיים, בעיני, מיטב שירתי, שירים יסיט ויפים ל-שמי של הקובץ חאחרון. בקבוצת :שירי הים מצו-
ואפילו והים (ראה למשל גלגולו של המשוט ה-
לבן), הוא חומר מאלף ביד החוקר לתאר «ת
התפתחותה של שירת יונתן, ממש כשם שבדיקת
נפחיו של שיר מעבירה אח הקורא מן הסלון אל
המטנוז, א1 אל הפעבדה. בבדיקה !י מצטיירים
לא רק מאפייניו של יונת! אלא אף המפה מל
השירה העברית בארבעים שנותיה האחרונות. ה־
שיר הראשון כתוב ברוחם של נתן אלתרמן ו-
אברהם שלונסקי. צידתו (בית, משקל והרוו) סדו־
ערב, ארוכות עשן כנות.. / כשספינות הולכותרה והרמוניה וסיומו טאתטי: "לבכות בוכיפ .עפ
הימה חן אינן שבות". בשיר השני מוטעמים יסו-
דות אלגיים רומנטיים, מבחר המלים טעון מש-

ם

-
מאת אהרן אמיר

הענין גגמר בשעה, שעה־ורבע, מומן שירדנו לנ-.את רואה!" הוא מציץ בשעונו ומתפאר, "נל
גיש. מה אמרתי לרו!... ועכשיו, בואי גאנל פה
גלידה באיזה מקום, מה דעחדז... אחר־נך גראוז

קצת איך תל־אביב בלילה".
סרח מעדיפה ללקק גלידה קרוב יוחד לים. אחרי
מוגרבי, למשל. מדוע לא ו קדימה 1 נדמה לו שמימיו'
לא תש בקרבו צהלת־געורים כזאת, קלילות־משובה
מאת. כאילו לראשונה התפנה להנאוחיה של שמחת־
חיים תטה, פשטנית. כך, פשוט, בלי לבקש חשבו-

נות הרבה. אחה, והיא, והעולם במו שהוא.
מעביר אח חילקוט מכחפה אל כתפו. ,"ברגל, עד שם זי הוא קורא, כמבקש הסכמתה,

?בזרועו, היא נושאח דגליה"ברגל!" היא נענית לו' עלמה ומצייתת, חסרת־דאגה, זרועה•
במסהת. עוד מעט וחחן בשיר קולה.

לאחר שיטוט של שמתה ב!בזנית ברחובות הראש-
יים המוצפים אורות, השוקקים תנועת אדם ורכב, ה־
פלאים נוער — נועי נחאקי,ונוער נחולצות לבנות
וכחולות, .נוער, פרוע־בלוריח ונוער מעוטר־זקן. נועד
סמוך לחצות, לדירת־העיד של אדון חיטרון, ברחובליקק־גלידח ונועד מפצח־נרעינים — הם מניעים,
הכרת־ערך בורגנית. ?צדדי ושאנן, קרוב לים, טובל. בשפע ירק ומפיק
ד,ט עומדים על המרפסת המשקיפה מערבה, מת-
ענגים על ריח קלה העולה מי הים, מתעגגים על
סמיכות הבשריט באור־הירח, על חאינטימיות שנב־

דידותס.
חארי לעצמך הוא לוחש לח, מחבר אפו בשע-
רותיה, שעד ד.!מן הוה היינו פנלים בחבדח האדן

!חגבדח נפן ובל ידידיהח ו
פצד שגי, היא מהרהרת בקול, אם באמח יהיה
איויד, דבר שקשור באצ"ל, הרי עכשיו חהיה כל
יניב בטוחה שבעלה של סרח לא די שהוא איש־

.לח"י מסוכן אלא גם בעסקי האציל הוא בוחש.
הוא פות בצחוק פרוע. אי™ רעיון ו

תביט רגע, היא מעירה. נדמה לי שאני רואה
אניד. שט מפול, לא ז

בן, הוא מודה, מופתע. אבל אפ רצונה לומר
שואת האניה שעליה דיבר .'מאיר, חברו, הד עצם
העובדה שבך היא עומדת לה בשקט, פול שפת־היט
נגמר. לחינם הוא התלהט כל־נד, אותו מאיר פטרני,של חל־אביב, מוכיחה. שהגיעו לאיוד. הטכס והענין
.מחווד. דעחה. "הפ לא יכולים נלי קצת פאחוס, בלי"אני חושנת שוה טיפוסי לאנשים שלהם", היא . . ... ?תיאטרוד• . .
"אנו מלכים לחתקלחו" הוא מבריז. "חמצא'

איפה יש מגנות!" הוא קורא אליה מחדר־האמבט.
.ומה שאת אומרח, יש בזה משהו", חוא מפשיר
קר, תכליתי, הגיוני... מתימטיקה, כמו שאפרתימשם. "אצלנו בחנזעה הכל היד, תפיו הרבה יותר
למישהו בירושלים, לא מומן,.. בפנים 'כולח .לחיות

אש, לעזאזל... אבל בחת — קרחו".
במי המקלחת, עודה פמרמר, נדבקת אליו כמבקשת"המים באמת פה כמו קרה", חיא מנקשח בשיניה

מסתור.
בבוקר שנתם מחמשבת. בשעה מאוחדת למדי הוא
מתעורר. האפ נדמה לו ששמע קולות במגביר־קול ו
ודאי חלום הלם. הרעב מציקו. הוא ניגש למקרר
החשמלי שבמטבח, בחקוה למצוא'איזה דבר-מאבל.

וחנה, פתאום, מטד ידיות דובים ומקלעים.
וקרוב נל־נד.

ממש נאילו מן הניח השנן.
הוא צועק, ממהר להצטרף אליה שם, 1,ונק אחבבהלה חיא קופצת מן המיטה. "לחדר השני!'

נופה, המפרפר ברעד.
מן הרחוב השאנן נשמע דן־ודבריס קולני, מל-
ווה נידופים, טירטור של נייפים המחליפים הילוניהם
נחדי־אף, ושיחת נשים רוגשת, הלומת חפהון, ממר־

פסח אל פרפסת.
הרי הם קודם צעקו בפיגאפון שלא יתקיפו אותם."את לא שמעת זי קוואת אחת. "מן האניד.

שהס ל» באי להילחם".
.החבר שלד פאתפול בנל־ואת ?ידע פר. הוא

מדבר", מפטירח סרח.
.חכי, חכי. זד, עוד לא אומד שום דבר", הוא

קוטע אותח במחי הניון צונן, למוד-נסיון.
הקרקע.החוצה", פבשרח שכנר. אחת מפרפפת .שבקומת־"יש פה חיילים שלא נותנים לאף אחד לצאת
רואה שאתה עלית לגג, או אולי תגיד לנו מה אחה"אדון צוקרמן ו" נשמע קול מטרםפת אחרת. "אני

רואה משם ז"
.מן התוף יורים על האניח, גברת גראו", משיב
מן האניה..., יש כבר פצועים, נדמה לי," ולאניהקול זקן ונסער סן הגג "וגם על סירה אחח שבאה
קוראים... נח1נ שם פשהו, אני •לא דואה שוב... אולי

,ו'נוטינסקי'".
טמונה. .טוב שבעלי הספיק לצאת בבוקר לעבו־"יש עלינו עוצר ממש!" קובעת אשה ממרפסת
דה... אבל איד הוא יובל לחזיר הביתה, אפ הם

ימשיכו — —י
נון לונש את נגדו, גיגש למרפסת.הנשקפת פערי
נר,, .אל הים. דק קיטע שליים, וחלק מן האניה, ני־

איט ממנה. הוא קורא לפרח שתצטרף אליו. אץ
חשש: מן האניה אין יוריט ננלל.

גאפת היה כדאי לבוא מירושלים הנה. י הוא
מלעינ, ישר לחוד הבילבולציה הואת.

היריות פופקות לשער. ארונה, מחחדשות. ושוכ
פוטקות. לתעים נשמעת קריאה מנטרת נמננידקול
מן וזאנ"ה: יש פצועים, מבקשים לשלוח רופא. פעמים
אח האש''. פשהו בזה.פשינים פן החוף: "אם חפפיקו לטרוק נשק, נפסיק
ובינתיים הבטן הופה נחליליפ, במקרר של אדון
חיטוון אין ברבר. הרבה, אבל מחגלד, פלאי נאד,
של קופסות בולי־גיף. גם פותחן יימצא. וכר, בסיי־
דם בשליחות עלומה בקצווי מדבי, הפ מכלים קופ-
סה של שיפורי-בשר, בלי לחם, בלי שום תופפת,
ומקנחים במיץ ממותק, מהול בטיפ. אחר־כך פוצאיפ
קפה, גם סונר, מרתיחים מים, שותים קפח שחור.

פבשוטים.
לולא סרח עמו בבר היה יוצא מכ?!ן מומן, הוא
מהרהר. היד, מוצא דיד. או פשוט מסתדר עם החיי-
ליפ, מוצא אתם שפה משותפת. ענשיו ששניהם
כאו יחד הרי לא יעזוב אותה לבדה, גם לא יקת
אותה החוצה אתו. מד. עוד שלרגעים נשמעוח ידיח
אקדחים, ובקירבת־מקום דווקח• מסקנה ז אין בדי-
רה : יש לחכות עד שתיגמר ההצגה הקודרת חואת.

או לפחות עד שטיבה ועלילתה יתבררו יוחד.
מעניין אס יבוא מחר לפגישה שלד'פ, מאיר זה.

יהיה לו הרבה מה לספר...
בואי, בואי, סרח. שום דבר לא קורה שם עכשיו.
עוד גראח בפח זח ייגמר. אם באמת חאניה עמוסח
תחמושת, זד. עלול להיגמר בכל רע. אבל ביגתיים
היום עובר, עוד יום אחד מן חיטים הפפורים .ש־

לושוחנו. בואי אלי, פרח, ונהיה שוג ביחד.
אם אין קמח אין תורה, היא מגסה לקנטר.

מד. זאת אומרת 7 •
לא אבלגו!

יש קפח, יש• אכלנו ושנענו. חהיד, חורחו
.עוד לא אבלנו, / עיד לא שתינו, / י־כש
ליגו נ־ג־רון ו" היא שרד, וצוחקת, מסתת כמתגרח,
פד שהיא גופלת לתור זרועותיו, על הספון, מרמת
את חוהו ואת צווארו בנשיקות טרופות, מתנשמות.
ועדיין היא גוהרת עליו, בילה עדנה, כשהיא

ד,יא מוסיפה, בלשון־העילגיט של חיילי חאיספדיה"אובל!" חיא פרוטת לו על שפתיה. "מרגאריגה",שלי ד!" הוא טונט."מה את מקשקשת לי שם בקומקום, גאונית!ורקת: "אבל אם יש תורה, י ש קמח!"
בדנרם אל הילידים. ונערנית רצוצה־במדד:—

בדנה בובול י
עוד, נבון ז 1 עוד מעט את תמותי מרעב, כן ז ד"ד. נכון ו וי חוא מטיח כנגדה. ,,את לא יכולת
היא מהנהנת לו בראשה,. ובעיניה רצינות תהו-

מית, נהסית.
.קמת...", הוא !ורק. "את הייח צרינה לחיות
ניוושליפ כל החודש הוד. של,המצור. ואפילו קידם.
אולי היית. לומדת? משחו", הוא נווף, דרך-היתול.
והוא ממשיך : "את יודעת ז עכשיו, .לפני היציאה

מירושלים, שמעתי שיום אחד... זד. חיה בנר קרוב
לפוף המצור... התברר שפשוט נגמר הקמח בעיר.
לא נשאר בלום... ובבן, במפקדה של ה'הגנה' היתר.
לחפ יחידה קטנה בשביל לחגחיש שפועות ולהפיץ.
שמועות בקהל, או הם חטיצו ,שמועד. שהתנור.
הגדול גמאפיח של גרמן נשגר ולבן לא יחיה
חיום לחם... המול היה שבסוף אותו היום, בלילה.
הגיע משלוח ראשון קטן ב'דרר־בורמה' חחדשח...
וד. מד. שאת מובירח לי בשאת מדברת על קפח,

קמח, קמח..."
לך משהי לאבול...""אפ אתה מפחד לצאת אתי, תישאר. אני אגיא"על החייפ ועל חמוות, פד, ז ו" חוא מלגלג.רגליה הקצרות. "אני יוצאת למצוא אובלו""לא מעניין אותי!" היא חורצת, קופצת על שתי
ונועל נעליו. "באשר אגדנו, אבדנו. לבל היותר."טוב", חוא מתרצח לח, חוור ומתלבש, היוו

נמות ו פח יבול לחיות ז!י
נצא בשלום ונחוור בשלופ. לא יהיה שופ דבר ו""אל תדאנ", היא עפלח לחניח את דעתו. "אנו
כצמד דרדקים ששים־אל־הרפתקח חם יורדים ב-מאד עלי. כמו כלורופורום לפני ניתוח...""תודח, פרח. תודה. יש לד באמת השפעה טובח
מרדנות, מציצים חחוצה. בקרן הרחוב עופו־ חייל
שפנפן, חבוש קסדה, רובהו בידיו ומלוא חנורז

עליו. גבו אליהם, והוא מביט לכאן ולכאן.
לשמע צעדיהם הוא מפתובב. פניו מדעים, טש־

קפייפ על עיניו. צעיר מאד, רך־לחיגפ.
בנשימח אחת סרח מספרת את סיפורה הקצר:"מי אחפ ז לאן וד. ז" חוא מחריס.

פשוט נתקעו כאן, והבית ריק, והס מתים לאכול.
החייל נותן להם אותו נראשו שיילכו לדרנס. חייד

רפד. מדחף על שפתיו.
חפ מודם לו. .נניא לד נננח בשנחזוד', פנטיחד, לו

םרוז.
,יותר נדאי שלא תתורו כל־נד פחד", ו*א ייעץ.

נחום היום הם שמים פעמיהם מרחה, p חים וחל־"נמצא איוו פסעדה נדיוננוף, בכיוון ההוא"."כואי נתרחק מכאן", אופר נון אל אשת־חיקו.
אה. פה ושם רואים הייל או קנוצד. של חיילים
נפדים, פה־ושם פתגודדיפ או פחווכחים נקדן־רחונ.
התנועה בחוץ דלילד. מאד, אנל ענשיו ממילא שעד,
של פנוחת־צהריים. חוא קוגח עתו! בקיוסק, מעיף
דים. מנחפ בגין, מפקדו של הארנון־הצבאי־הלאופי,עין על הנתונ, עדין אינו תיפפ נפה דכדיפ אפו-
נמצא באניה. עלה על סיפונה קודם. בכפר־ויחקין.

יפה ו אבל לפה. לשם פה ז
יחידים הם כמעט במסעדה הקטנה. שני הרווחנים
המפתובביפ שט אינם מקילים הרכה פן החום
המעיק בפשעוה פנימה. הם פתיישבים אל שולחן
שכחת, על הפדרכה. בעודם גוווניפ אל קערות של
חמיצת־סלק נשמע רעם פוכר של פג1.פעבר שסח•

הים.
מנונית־פשא, קטנה עובדת ברחוב לאטד. ומישהו
צועק מתוכה בפגניר־קול: ,.אזרחינ!) אחים ו אל

תתנו לדוד בן־גודיון לשפוך דמי אהיפ " .

1עד קטן, עירום נפעט מובע־טטבל לראשו, חולף*
עובר על אופניים וקורא:

גשחס מסיימים את:ארוחתם מתחילות התפוצצויות"גתותחיט יורים על האניה!!"
עזות להישמע פעבי, האגיח, ועשן שחור נמסך
בחכלתו העמסה של. היום הקיצי. ככל שהפ קרביפ
לשוב לפלונתט בך העשן געשה פטיך יותר ופטר
הבדוייפ רצוף יותי ימתיכיפ בלי־הרבנ הצבאייפ
הפתדוצצים לבאן ולבאן. מופיעים גס אפכולגס

אחד או שנים.
הגישח אל דחובם הסופד. עבשיו בידי חיילים
גחושי-הבעה, תקיפים. הון־ בדי חיפוש אחר דרר
עקיפה הם פגיעים אל הטיילת, ליד ניבדלונדון.
המידאדם צובא שם, רובם ילדיט ובני־נוער: פצ־
טוטפיס על הפדרבה. רוכנים על הפעקה, עומדים
על הספסלים• לרגעים שוטר עובר בחובט לפקוח
«ין על הסדר, אך נבללו של דבר אין איש מפריע
לסקרגיפ חללו: פולס בוערת אגיד. דוממת, מלאת
נשק ותחמושת, העלולה להתפוצץ בבל רגע. אנשיס
נראיס מתרוצצים על סיפון חאניח, תופסים מחסח,
טשתלשליפ בחבל אל המיט, נפלטים בפיווח־פשוט

קטזזת זשטזהות אל החוף.
האוויר מתרווח שמועות. מטטריפ על תגרות-
ידייפ ואפילו על חילופי יריות בין חיילי פלפ''ח
לחיילי אצ"ל ברחובות המוליביפ לשטת־חיפ. פס־
סדפ שבפחנח־יונח עומד תותח אחד בסך-הבל והוא
שיורד. באני!/ אבל זח תותח שמדייק. לחפליא
נקליעתו, יש לו פנשיוי־ביוון פיוחדים. פטפריפ
שנניח חארופ נפצא פטה הפלמ"ח ושט נל ח־
פפקדיפ חנדוליס מנצחיפ באופן אישי על הפעולה.
מספריט שאנשי אצ"ל עורקיט נהמוניהפ פפחנוח־
הצנא שהט נמצאיט נהט ועולימ על תל־אניב.
שמאות אנשי אצ"ל נעצרו והושלני לנתי־נלא ולי

טחנות־פעצר.
מענר רחוב־הירקון חפמוך צווח קול אשד. במגביר־
זורקת פרח אל נון."יבול להיות שעוד ניתקל פד. נחנר שלנו מאמש".קול: "אל תתני יד לפאשי1פ ו אל תחנו יד למדד ו•
באיוד. מצב־רוח הוא היה"."אני תושש לו מאד", פשיב נון. "את ראית
מן האניד., נשמעת התפוצצות אדירח ראשונה.
רואיט איר אנשים קופציט מפנה לפיפ. שוחים,
פפדסדים. ואיך אנשים אחריט שוחיט אליהט, פושיפ
אוחט, פעלים אוחפ לפדוח־פשוט. החתפוצצד

יות נטשכות. היריות פסקו.
.התחלה יסד. לפדנח־ישראל ו" פרעים איש אחד
על־ידם, קשיש וגבה־קומה, מנופף בידו וקצף על
שפתיו, עיניו פודות אימה כשל נביא־זעט. "אס
כך היא מתחילה, א1 הרבה !פן היא לא חחקייפ ו"
אין 0ה פפשלחז אפ יש, אז מה שהיא אופרתמההתחלה! פח זה ו" רתח. "יש פה ממשלה, אואחד מתולתל, עב־שפתיים. "סדר מוברח לחיות בה"רק בד חיא תתקייטו" מטיח לעומתו גברתן

צדעים לעשות, אפילו שהיא תטעה!"
של סרח ופולינר. אזוריו פתור חחמוו חצפוף• מד־"נחזור לדייה, בבל־ואת", אופר נין, אוחז גססה
טעם הם פעיפיט עין לעבר הים. קליעים עדיין
נחבטים אל דפנות המתנת דל האני.־,, שעשן מוסיף

לאמור! "אנית
להתאבד פמנד. ושלט מתנוסס עליה '

הארגון הצבאי הלא1מי ו. דבוטינסקי". במים נראים
ראשים צפיט מעל גלגלי־הצלח לנניט. אפשר ל*
חבחין במעס בהנעות החרדה והייאוש על הפרצד
פיפ, ננל שהפ קדניפ אל החוף• קהל רחב ש&
צעירים מציף את הטיילח, יורד אל החול. אנשי•
הארגון, מן־הסחם, מהם ניצנים בשומרים, וקצת
מהם שוחים לקראת נוטשי האניה. החיילים גמדים

מעלימיפ עין פהם, מתרחקים לצדדים.
. עד שנון וסרח מוצאים דרבם לשיב סחור־פחוד
לפלונתם פחחילים קולות נפץ עזים יותר פן הים
לההריד את הסביבה. .עבשיו היא פפש מתפוצצת",

סובר נון. .בשלב וח, חענין מחוסל".
חייליפ מתחיליפ להזהיר את הדייריפ במנבירי־
קול שעליחפ לפחד ולפנות את דירותיהפ למשה
הלילה ספני סננת ההתפוצצויות. הם עובריפ פבית
!ד. על אחריותו ויבית. פרירה לדירה. .סכנת־פוות 1 נ? פי שנשאר,

נון תולה מנס שואל בפרח.
בכין. נון ז""השתנעתי ז י לאן אני אלד ז אנו נשארים פה...
 הוא נענה לה, "נישאר. פ&וט לא נדליק

חשמל בל הלילה. ואם לא נאנל עד הבוקר, רק"נפדו",
נשתה קפה, נפ־נן לא נורא. שום אסון לא יקרה
לני• די בתיפ פפויויפ נינינו ונין הים וטגיניט

נחדד חפנימי טצלצל פתאום הטלפון. עד נח
לא שמי לנ אליו. לא הטרידם, והט לא הטרידוהו.
ודאי מישהו צריו לאדון חיטרון, ואין טצס ש•
ישיבו• אד מניון שהיא מוסיף לצלצל בעקשנות,
המרנויד, מעבירה אליח שיחה מאהובה חיטרון,סרח נמלנת בדעתה ומרימה את השפופרת — ואנן
מינוב. הואיל ושמעה על המתרחש טפוך .לדירה
הריהי מודאנת, ונמ משפחת נסן, ?8אינד. יודעת

אל־נכי[ היכן צמד־חחמד מטתתר, דואנת,
איו מה לדאוג, פשיבה סרח. הכל בסדר גמור.
והדירה נפלאה. ולא אונה לה בל רע. ועל־נל־
פנים, הם נשארים עכשיו בדירה ולא י1ו!ו. עד
לחודעד. חדשח. ושלא חניד שום דבי להורים ב-

נית• וק דרישת־שלום, ושיירנעו.
הערב יורד. י מפצים נמשכים באפלולית. האוויר.
מפתפג ריח של עשו ואנק-שריפה ובד חרוך. מ־
טרחק-פה נישאים לפרקים קולות צעקה, פקודה,
דב ואף ירי, אולם פה מפבינם שלוות-חשקט,
דממח סווח. הבתים אכן התרוקנו מיושביהם. אחר-
יי עוברים נלי־רכב וסתובם מודיעים על עוצר
מעלה ואינו מוריד.שהוטל מן השעח 9 בערב, אבל זד. כבר אינו
סרח, מוקסמת נלשחו, נצמדת אליו."אנחנו פח באמת במי על אי בודד", לוחשת
גגעץ שיגיו בגשרה.,טרזן וג'ייץ! הנה תיה רעה קופצת. האוד והוא"בג'וגגל... לנד".", מהלר נון אימים בקולו,
בבוקר המחרת חודים מתחילים לשוב לפטלולט.
שבנים חוזרים לדירותיחם, בתחילה'כפתגנביט, אחד
י.ד ביתר ביטחה. דלתות נפתחות. תריסים מורמים,
מווחיס. רהיטים פוזזיט. עוד מעט ויישייעו צילצול
פעמונה של ענלת־נפט, קריאתו של מחלק-הקרח,

מאת ירנה בחור

י הוצאת תרמיל, 141 עמי, תשמ"א."שכוע כתש"ח" מאת אהרון אלמוג,
.שבוע ?בתשיח" הוא טיפור לא דרמטי על פרקים
אחדים. בחייו של .צעיר תל־אביבי, אחד שחחנדב
לפלוגה תשע בפלט"ח ונהרג בשער הגיא, בליווי
שיירה לירושלים,בתחילת-פלחמת־תש"ח, עוד לפני
שהוכרזו הקרבות הפרים הללו, שבהם היו השיירות
חשופות לאש אכזרית של,תוקפים פן המארב, במל-

חמת השחרור. י.
; יופיו. של. הסיפור באיפוקו ובפשטותו, לכאורה.
ויש לו מדרגה של אמנות גבוהה הגובלת בהופ־לב.שבוע"בתש"ח" הואי סיפור .פשוס" בפןכן העגנוני,
של מסורת עממית. אבשלום אינו גיבור או. אנטי-
גיבור. אבשלוט הוא צעיר שקט משכונת עוני
בתל־אביב, שהתנדב לפלמ"ח מתוך היסוסים ופסי-
קות, אבל ברצינות. הוא חש שוהו המעשה לעשו-
תו, גפ אב קשה לו בתחילה להיעקר מסביבתו אינו
מבקש פרסים על כך. כשהוא שוהה עם הבשרת!
בתחומי ביה־חספד החקלאי .מקוות ישראל". הוא
מכיר נערה בשם !והרה, בת מושב בעמק יורעאל.
הם מתאהבים. אהבתם נמשכת .שבוע יפים.' פתאום
שלא בתורו, •לקב הלחץ •של השיירות העולות לירו-
שלים' כשהמלחמה מוללת כבר קרובה, נשלח אב-
שלום, בחוץ לתורו, ללוות ולאבטח שיירה גדולה.
הוא עולה עפ נשקו על גבי מכונית פתוחה. נפגע
מכדור בחזהו, ומוציא את נשכתו בשער הגיא על
יד המשאבות הגדולות. ליד סיפור גיוטו של אבש-
לום לפלמ"ת, סיפור בית הוריו של אבשלוס. וליד

לותנפאתום מאופק ושקט חחולר י בעקבות ?השירהטעויות רגליות.נופח "הצער:המתוק''. •אלת שנו*
ו'אמיה. איכויות אלה מלטומ מינאלמ החגיגית

של חשיר:
הרוח,"לו נטר פחופיפ הרטגיט שפ תמיד פנשגת
לי נחייה נעירה הנוגה של הים זעמה פפרות,
בכפי המגור הקורדפ והחול הזרג התחוח,

בחילי העפר השחודט שפ ילבין •המ'טוט ה•
יונתן מספד כי השוק דספרותי שחניע את שי-אחרון."

רתו מקורו בשירת שלונטקי, אכל מן חשודות
שהנאחי נראד. לי, כי שירתו של יונתן קרובה
? ? . i ?יותר בחגיגיות'המעודנת שלה יווקא לשיית אל,- יתרמו. ?•
ברורים בשירת יונתן. נראו! בעיני •שוו חיא תקופחצעירה" ונתן זר בראשח: אין זי תקופה. שגבולותיההתפרצותה של קבוצת • "לקראת" — "השירה ה-התקופה הבאה היא "עת הרוו!" שהחלה בעקבות
מאבק בין חסגנון האיטי לגין חשפעות חחוץ,

כשפעם גובר האחר ופעס האחר.
של השירה העברית. שירתם מנתקת את פתילמשוררי "לקראת" פתחו דף חדש בספר העיתים
החזון הקולקטיבי ועוברת מענייני הכלל לענייני
איש ואיש. הם מבכרים את טגנין ההמעטה ו-רי-
חוק. גישתם ביקירתית ומלווה באירוניה כלפי
העולם וכלפי עצמם. בעולם המתואר בולטים קווים
חדשים של אלימות וגיבור. האלימות חודרת לא
רק לחומרי המציאות אלא אף לצורות השיר. ה־
מיבנים הסדורים טל בית משקל וחרוז מתמוטטים
ולשון הדיבור הבלתי תקנית הודרת אל קודשי
השירה. הדברים אמורים בצירופי הלשון בסדר
המילים במשפט ובהיעדרם על מילות היבור וקי-
טור. לעתים קרובות בנוי השיר כאוסף של מילים
שאפשר לצרפם באופנים שונים קוימה ואחור.
כלומר, הצורה הסדורה והמגורה של השיר מה-
בטלה, ונוצרים הרכבים דינאמיים שעל הקורא
לקבץ, למלא פערים .של אינפורמציה ולהעניק מש-

מעות.
הזרם החדש סחף אחריו את כל השירה. בעוצ-
מתו הוא כופף. .*יתק כל מי. שהתבטל בפניו.
החבלות ניכרות כמשוררים שונים שאבדו את צב-
עיהם האיטיים מרם ואף יונתן בתוכם, כפי ש-
הים".אפשר לראות בחלק ניכר משירי הקובץ "בערוב
יונתן עצמו מורע למשבר שחל בשירתו וכך
מיו וגנג נזה שיצר רושפ שיש מקופ או לי זג•הוא מנסחו בראיון עם חיים גורי! "דומ נתנו .לי
 משהו ממצב זד. מתואר בשירו "שוכ החורף

להמ",
אד נתחיל מחדש לשורר. // (...) חפ הרחיקוחורש את דיפ": "לא שנחנו כל מה שהיה /
מאד. נר, לבר / התהלכנו כחוף הלגו / כשעות
חנונות ביותר // כשהנל כנר ישבו לפיחפ /
אב* הסחף .הזה. נסופו של דנר, הפרה אתוספרו את אשרם יוחנפ'/ ואנחנו נדדנו רחוק."
שירתו. החומרים והצורות חחדשיט שהביאה עמה
תמליך איטי של התאמה למידותיו של יונתן. השייקבוצת "לקראת" — ("השירה הצעירה") עברו
טלו לא הקפיד יותר על צורות בית ומשקל, אבל
הפלא ופלא גם בצירה החדשה נשארה שירתו מלו-
דיה והרמונית. לשון הריבוי נכנכר. אף היא, ל-
אתר מינון וניפוי. בדי להוסיף תבלין, בעוד ש-
הטעם העיקרי נשאר יונתני ברומנטיות הפעודנת
שלו. זאת ועוד, שירתו נעשית אישית יוחד, פתו-
חה יותר ואף מודעת יותר. בהרכבה !ה. נראה
לי, סוד קסמו של יונתן גם לגבי מי שרניל כ-
נורמות של שירה אינטלקטואלית ומתוהכמת יותר.
האיכויות החדשות שחדרו אל השיר גיכרותשקט שאחרי הסערה", "וכדון מהמלחמה" ואחריש.אודר החוף" בשירים כגון: "הפרק האחרון", "מ-נקודת המפנה מצוייר. נבר בקובץ "שערים ל-
הפלגה היא וריאציה בוגרת יותר ל.לו י נחיה ב-ב"הפלגד," שיר דרס השלי&י מז השנה האהדוגה.
שירה הנוגה". מה שהוצג קודם לכן.בעיקר בחוריה
שבהתנסות כתיבת השיר. מן המסע אל הים, אל
המסע בספרים. לאחר ההכרזה הפאתטית: "עודני
בה כבר ניכרים סימני הויארגון חרחובי) חוא ממ-פופיף' ומפליג והמלח אובל לי את הלב." (שאף
המפריח / אל מפרצי השקט הלכנימ לחפש נחו?שיך: "מה לעשות בגל יי איד נאיפ אל דומית
מיפ בכתכי חנטיפ" וכשם שהים והמסע קונקר-
טיים ומטאפוריים כאחד, לד אף ניתן לדבר על,
ידידים ודימויים בכפיפה אחת, וכשהדימוי ידיד,

וההצלה היא על "קרש צף של מלח".
'חרמה חופשית. אף־על-טי־בן הוא. נושא עמו מןהשיר "הפלגה" בנוי במתכונת המודרנית ,קול
הרחבות האפית העתיקה ומן חמתיקות שבאלגיה.
כאן ניבי מגת1 במיטבו, נראה 'בי"יתט השלב
שבו ההשפעה מקלקלת. דבר !ד. י אפשר לראוח,
ביו השאר, בחשוואת שמית ספריו האחרוניט נ־
בין האלגיה לאודה בין המלח לאור.האהתן היא "מלת ואור" בולה יונתן שממלבתולרוח ."השירה הצעירה", ואילו כותרת המיבחדשהכותרות "שירים" ו"שיריס עד כאן" מתאימות
חתפתחותה של שירת יוגתן ושיבחה אל עצמה
שבשיר המוקדם יתפית .לו נחיה בשירת הנוגה":ניכרת בפינאלה חיפהפיו• של "יופלגהי? כשהפשוט
הופך למטאפורה עיאופפת בתמצית מופתי חומריט"בחילי, העפר חשחורים שם ילכין המשוט האחרון''
,של קבע בשידת יינתן חתומיט בכתב ידו. ראשון
שי — הקצף ולכולט משותף הצבע חלבן שמסמן— חחצב שהוא בני זברון, שני — חפשוט, שלי-
להינעץ בחול / לחלכיו דחוק / נחצכיט."כאן פוף "להישאר קצף על טיפ רבימ / כטשוגו
גטודיפ האלגייפ של השיר" אומד 'המשורר בשיח"רגעיפ שאין להט• תמורה ולשמר אותם לתמיד /
"קריאה גאגתולוגיח לאטינית". שורות אלה ואח-
משורר הגעגועים, געגועים של בני דורו, כשהם"שיר אהבה ישן" ואחרים לדוברה של האלגיה,סצת" "העולם עגול ופתוח", "מת אב ומת אלול"רות עושות את יינתן, איתו יוגתן שמ"דוגית נוי
נפנשים נאורח פלא עם נענועיו של הנוער ונל
מי 'שגעורים בלבו. אפשר שוו היא האלגית הנצ-

חית על יפי חנעורים וחומתם.

וה סיפור מקום ענודחו, !ליד אלד. סיבוו אחבתו
העובדת, ואחר נל אלה ובחור בל אלה סיפורה שלל"מקווד. ישראל", שם הוא מגיה את. ארץ-ישראל
הנערה זוהרה, ואהבתה את אבשלום, ונן סיפורם
של הנערים העובדים הפגוייסים לפלפ"ח ביתידתו
של אבשלום. ועוד נהנה ונהנה. הנל חשוב באוהד.
מידה. הכל פשולנ זה נוה, נולפ גינורים, או לא

גיבורים באותה מידה.
גם אם מיהו הקרוב של אבשלום נרמז ברקע,
איננו שומעים זעקות שבר, או אנתוח קורעות לב.

איו מיהוס גבורה. או מיתוט־קורבן.
אור קטן דולק לו בהשאי. נר הפיד.י ואנחנו מהר-
הרים: גם א:י חיברתי נער נמו אבשלום וגערה
נמו זוהרה. הם — אנחנו. רק רגשות האשם שלנו
הופכים אותם במשך השנים לסמלים מונומנטאלייפ

וריקים מתוכן.
לעתים רתוקות מוצאים בספרותנו כתיבה כל
כך רגשית וקורנת בעטיפה כד, יבשר. וחילונית כזו
של אהרון אלמוג ב.שבוע בתש"ח". כל האמצעים
הלשוניים, הסגנוניים זהעיבנייפ כפופיפ למטרד, אחת:
לספר סיפור אנישי מן היפים ההם, סיפור שיופיו

כמו נתון מאליו. בלי שום מאמץ מצד המחבר.
הרומן .במו ידו" (פרקי אליק) מאת פשה שפיר.
שנכתב גם הוא לזכר איש פלמ'יח צעיר שנטל
בקרב עם מתנפלים ערבים שהתקיפו שיירה לירוש-
לים, חודש אחד בערך לפני שנהרג אבשלום, פותח

באקורד דרמטי, במשפס קצר: .אליק נולד מן 'הים",
משפחתית, ובכל זאת, לא בפקרד. נבחר משפט והרק לאחר פנן. מתברר שהיחד. זו ' מעין בדיחה

לפתוח את סיפור חייו הסוער של אליק.
ואילו ספרו של אהרון אלמוג פותח בפשפט ארוך
ומסורבל הקובע את אבשלום כבר סן ההתחלה כחלק
מן הכלל. וזאת על אף ייחודו הברור. וכך הפתיחה:
"לאחו קורט מזורז גג'ועדה, שנמשד כיטלושד. שבו-
עות וחחבפפ, כעיקר, על הכרת כליפ קמניפ והפ-
עלת חופרי הבלח, יצאה טהלקתו של אנעלום תם
לפשיטות תרגול ואבטחה של יחידות פלמ"ח ותי-
קות שתקפו מתקניפ של. חצכא הנריפי ופוצצו
:שריפ. להפתעת הכל גילתה המחלקה כבד נטהילי.
האש הראשונה רוח הקרכה ואומץ לנ. הס פייעו
בחילוץ פצועיט תחת אש, ? ולא נסוגו מן השבח,
אלא לאחר שהיו בטוחיפ •גוחמקופ נתפנה פהכוהות
חתזקפיפ. אמנפ עדיין לא פט:ו עליחפ, בפיקוד העל-
יון, אכל הפנימו שחפהלקד. פורנגת טחומר אנוש•
טוש. אלה היו גני עיר פן חפרבויפ, חפרי חינזד

ציוני פוגיאליפטי.''
ובכל זאת, איו זה רק סיפורו של הפלפ"ח, או
רק סיפורה של הכשרת .מיסיסיפי'' שדובה ככולה
בני נוער פשנונות דרופ תל־אביב. כמרכז על אף
הכל — דמרותיהם של אבשלום תט התימני וזוהרה
גולינקין ממושב ותיק בעמק יזרעאל. אין ציונות
ואין עלילות — פלפ"ח בלי אבשלום ההוד. ומשפחו-
תיהם וחנריהפ, על יתרונותיהפ וחסרובותיהם• ובל
הרגעים הקטנים והגדולים, המצערים והסשפחיפ,
הקשיפ והטלהיבים חם רגעים של אנשים נסוגו ויש
כנראה, לרגעיפ הללו המשכיות טבעית מאז ועד
היום, שאחרת איר היינו יכולים להשתתף בעולמם

הפווהק כביכול .והשונה מעולמנו ז
טימי.פבחיבד, זאת "שבוע בתש"ה" הוא גפ סיפור אופ-
אבשלום, באמור, איננו איוד. חברחפ'ן צברי. איור,
בחור קשיח העשוי ללא חח, בפי שאיזה ,פטרטריס"
בצבא של חיוט היו רוצים לראות י את עצמם. מתחי-
לת דרגו ועד טופח היד. נאמן לעצמו בחלומותיו,
גרצינוחו, בחיפושי הדרך שלו, באצילות נפשו־ בן
למשפחה עניה שמוצאה מכרם התימנים. אתיו חגבור
פת נמחלת השחפת. עונד כעוזר כמשרד עידני
דין ברחוב אחד־חעם נתליאביב כדי לסייע נפרנסת
בני ביתו. חולם על חיים לא אפורים. נפשו שואפת
גדולות, פוקפם על ידי פעולות הלח"י הנועוות.
מנפה להצטרף למחתרת זו, .אבל נסיונו המהוסס
נכשל. .אט להצטרף לפחתרת, אזי רק למסוכנת
ביותר." (שפ עפוד 53). השואה. פלחפת העולם
השניה — אלה רק מרופויפ ברקע, כאילו אין לטר־

גיות שלהט כרטיס כניסה אל הסיפור שלנו.
האידיאולוגיה של הלח"י מדברת אל לב הנער,
אבל הוא, בנראה, איננו .טיפוס" של איש לח"י.
הקפיצה אל שורות הפלפ"ח נעשית לו בהדרגה מצי-
אותית יותר וגפ קרונה לליבו. וזאת גפ פשופ
שהפלפ"ח פתוח מן הלח"י וגפ פשוט שאבשלום
בנער עובד מסוגל לטרגס עצמו בעבודה בפטגרת
יחידת חפלפ"ח בלא להיזקק לחיים בפולים: על פני
השטח פקיד של עורך דיו. ואילו בסתר. — איש

פתתרת פסובן.
ובינתיים 'ש חיי יוט יופ גתל־אביב. ,והם אינפ
פזולזלים בעיני המספר• להיפך, הוא פאריך בתיאד
רם מבחינת רקפת הספר בולו. באפור, התקופה היא
האנשים ופח שארע להט, ופה הפ חשבו על כר,
ופד, רצו שיקרה להט וגט רחשי ליבמ חפפייים.
פחאחב בבחורה בשם יוסטח, שהיא, בגואד"יפקידחועל P' אץ עגיין שהוא פחות ערך פזולתו. אבשלוט
בבנק. הוא איגו פעז לגשת אליח. פבחיגת הסיפור
והטספר אין אחכה דמיונית זו של אבשלום פחות
.חשובה" פאחבתו השניה לזהרה, אהבה שגתגשפת
גפועל. קותי, חברו הטוב שיחד אחו למד בבית
ספר ערב לנעריט עובדים, כבר יוצא עט נערות ואף
פצליח להידחק אליהן פידי פעס. אבשלום הרציני,
אשר לו עקרונות מבית אבא. אינו פבין את יחסו
הקליל של קותי אל גנות המין היפה! אינו מכין
איד אפשר לאהוב געת ובעונח אחת נפ את לאח זהגי

וגפ את ברוריה.
כשיגיע אנשלופ לניה הספר החקלאי .פקוזמ יש-
ראל", במסגרת תלוגתו, יהיה פשל לפגוש נערת
נפו יזוחרח שאיננה בוגת עיר פצוע«עת, שיודעת
פהפ חיי עגודה י קשיט גפשק, שהתייחסה פאגיח
בעוונה נפעט תינוקת, וכבד יש לד. נפיון צנוע עפ
גברים. פרשת זוהרה אינה כפופה לפרשת אבשלום.
!והרה היא אישיות לעצפה• עולם שלם. סהזרת־לב.
אשד. צעירה ותופסת. עינייש פבהיקות באור מופלא.
גם היא מחפשת דדן, תוהה. מתאהבת• פרשת אהבתם
של אבשלום וזוהרזו היא מיוחדת בפינה, קפופח,
זננל זאת, מבחינת המספד ויריעת הספר כולו.
עומדת מי8 פחות 5ו יותר ש»ר. ערד לאידועיפ

אחריפ, ואינח תובעת לעצמה הבל.
בינתיים אבשלום עדיין קשור. לחייו נתל־אביב.
חוהד. כיצד יחרוג משיגות יוט־יוס. שליח פן
ד"הגנזד שגא לניח הספר לנערים עובדים. טעזדר
את גני הביתה עם אבשלופ בתובפ לצאת לעלייה
חפוגיה של בני נועד ?לגליל חעליון. אנשלום יוצא.
נסית זה ששגר גנח אחת את שיגרת חייו יחד
עם שיחה שהיתה לו עפ גגד פפ גף גפלפ"ח,
הוגילו אותו, חגך היסוסים וספיקות וחרדת נפש אל
פגישת שגנוע נוספת טטעס פעילי הטלפ"ח. בדירה
פרטית בשדרות רוטשילד, ללא גיגוגי טקס. או פצטה
מידיות, הוא מפלא טופס, וסתקגל בלחיצת יד לב-

בית לחטיבה.
פיסי בית הספר היסודי לא היו לאנשלופ זברי־
מת טוביפ. נזפה היה לי שפפליפ אוחז לדעד' ונפ
ליעגיפ לו. במשרדו, של העורך דין קירשנבאופ
שהיה לו טעביי יפטרון נאחד, התייחסו ל"קונפליקפ

אהרן אלמוג

בהחלטיות: .עויני נפש ומפונקים נמוד לא נולדואשד בית הוריו היד, לו כביחו שלו'לבל דבר, פטקלא ראו מוצמד מתאים לפלמ''ח. קותי, חברו הטוב,הפלשתינאי" ממירווח מסוייט, ובנעד אבשלום בוודאי
לו וצח אבשלום להאחו רק באחד הנימוקים שהיולפלפ"ח".

בשעתם קפץ אל ארץ חדשה, ומצא עצמו. עד מהרההוא, דילג עלי כל הנימוקים הללו..וכמו החלוציםלו לסת אינו צריך להתנייס לחטינה' ויינו. אנל,
בקורס מ!ור! בנ'וערה, כפי שהונרנו בתחילה. כתקו--
פת שהותו בבית־הםפר החקלאי .מקווה ישראל" הוא
מצאתי את מקומי, אך יודע אני, לפחות, פה אני.נוחנ להוריו: "...כפ עכשיו נדמה לי שעדיין לא
רוצה. הפל פור חיפושים. הענווה אצל עורד־דין
קירשננאופ עפ נל חמועיל שנה, נראית לי חיופ
בזנו! זמן משווע, והחלום הישן, שנעצפ היד, חלומו
של אנא ללמוד משפטיפ ולהיות עורך דין, שונ לא
רק ;!נשיו גיליתי לפתע שאני שייד לעולפ אחר,תצטרך לעורני־דין, אנשיפ עמלי כטייב הסריפ לנו.צריך את !ח 55לל. מרינד, וו נאשר תקום, לאנראה לי. אין כי שז8 נטיית לכ אמיתית לכך. טי
חניפ, של ענווה חקלאית וחיי שיתו(!, אני רואחלארץ־ישראל אחר", ארין־ישראל של י שדות ו;זד־
את התלטידיפ כמקווה ישראל וליכי מת מקנאה על
פד, שיי* לחפ כאן. איוו עצמאות מופלאה.""

וכך אפשר להוסיף ולצטט שורה אחר שורה, צפוד(שם ע' 17).
אחר עמוד. אין פרק בספר שאין לו יופי משלו,
עצוב, מאופק, נוגע בנימים הכי עמוקות של הנפש.
לאהרון אלמוג יש יו קטומה. יש לו כישרון טבעי
לעבור בקלילות מתיאור התרחשויות במירווח מסויים
אל תיאור הגובע מתוך תוכו של הגיבור, במו בלי
שום פירווח בלל, כמו מתוך הזדהות שלימד. אתי
בכל רגע נתון. וזה מעניק לסיפור גפישוח ופרד־

פורציד. פניפית ורצף, כביכול, אפי.
המחבר, באפור, נוהר מדרמטיוציה ברגעים הכי
האתרוניפ של אבשלום על גבי המכונית הפתוחה,פיוחויט• במבט לאחור אתה פבחין שאפילו רגעיו
מתואריט במין איפוק סטואי, במין שלווה שלא מן
חעולם הוה, בטין פשטות עילאיח האומדת: גם
הרגע הוד, מקושר איכשהו ברצף חכולל אל רגעיט
אחרים של החיים, השווים לו. אולי. החיים זורמים
חלאה גם לאחד פוחו של אבשלום חם. שהוא גם
מיוחד וגם אחר פן הכלל. יגוגח ושברה של זוהרה
טרוטוים רק על קצה המזלג. פד. נפל בגורלה אין
מספדים לנו. נמו לאירועים דרמטיים וטראגיים
אחריו אין נט לזד. כרטיס נניסד. לפסנת הסיפורית

של .שנוע נתש"ח".
לפנינו יצירת אפנות פעולה אשר חייבת להיות
על שולחנפ של פורים והוריט, חייליט ובני נוער.

ונל פי שפרקי ד.זפן.ד.ד,וא קרוביפ ללבו.

וושערוז חםדת־שחר
על בן-גוריון

במאפר־הביקורת של אדם דורון על ספרו של
שנתי טבת! .קנאת דזד, חיי ד1ד בן־גוויח' חלק
ב' (.משא, 12.12) פסתייע דורון במובאה מספרי
משימוש גבל בלי־עזר אפשד לגלות את הצפונות.של טנת, הבאח לאשש דבריו, שטבת "אינו נרתע
לחשוף את הגווגזת, אפילו את המזימות, לגדוק
גדקה גקרתית. את . חמקורות הנחקוגיס לטופמבים
ניוחר". הוא מניא איפוא לראייח על נד את הקטע
הנא מספרו של טבת (הספר לא הגיצ אלי. ומסתמא

נבונה היא המובאה):
.רשימה וו(.לשאלת עבודתנו הקואופרטיבית"
בחתיפת ד.ב. ב.קוגטרט" 3 [אגב, צ''ל .קונטרב"
4 נ.ק.]) לא נכללה י במפתח ל"קונטרפ' של!
ג. קרפל, ברשיפת בתבי בן־גוריון. לדעתי, אין
ספק, שבךגוריון 3תב רשימה זו H\m יר.»»י־
תינוח, ניוון שמהר א! ננלל לחתום נשמו
הפלא בבטאון מפלגתי, משוט שהיח עדיין ב-

פריט : —".
פה אעשה ובל עצמו של טיענוח ראשי-התיבות
האלה מוטעה ומשובש ועל כן בל התיאוריה המ-
בוססת על פיענוח זה חיא בבחינת עורבא פרח.
כעל הרשימה, החתום: ד.נ., אינו כן־נוריון י אלא
רשת של שפו. מאמר מקיף ומפורט ב"קונטרס" ק"י,דוד ביוד (בלונעפלד), שפירסם נס. בחתימה מפו-
בשם: .לשאלת סידור מרכז לתעשיה קואופרטיבית";
אבן, במפתח שלי ל.קונטרס" לא פיענחתי ראשי־
תינות אלח. אולפ לא עלה על דעתי לייחס חתימת
זו לנן־נודיון ומנל שנן שיבוא שבתי טבת
שליפח.ו.יסענחד," שלא נדן ואף יכסם על כך חיאורית
ג. קרםל

פרקי אבשלום

את ביתו של שומר
המסילה הי ראה.

שלי בךצור

למיכל אמתי
פתוח לפני ההר הזד,

פתז&ם עיני שדה £ו1ו{ים.

פךפר לבן מרחף מעגלים.
9תז!ם עיני בןבךים ןןל

האיד ;תלה ?ל ?פיןייק̂הל•

Jig-$c אולי הרבבת ה*את'םע$ד #פניף ק!מלה
:?ויךאה את 91#ר המןןלזז
את ?תו #ל שיסר ד.ון?לד,

סי ךןןה.
??ד נופפו ?ל 3ק)ןל1ת

י??לל
ד'ל?3ת עןךת ץ?עים. 9י

̂ד"  תמלוגי 3<5
 את

ראה
את ק1?ולתי'ה#{ת 9י

.nf?
ןמו עי3י

ה;ה &ה ק)דה ןחוניט
פתות לפני ההר הזה.

במי ¥י3י
ה;ה &ךפר לבן

(מתוך הספר',תמצית עצמי" שיראה אור;
בהוצאת הקיבוץ המאותר)


