
חדשה נה  י ג מנ
,הדברים האלמים הם המדברים, זאת כל אהד יודע.
על כן איש מאתנו לא ישים לב לנאמר". — כותבת
�כרמון בפתח סיפורה ,לב הקיץ, לב עמליה כהנא
� האור". אבל סיפוריה כולם, "בכפיפה אתת", הם מנגי
נה הדשה, וחג לקורא העברי. בצד המשפט הגנסיני,
בצד המשפט הבארוגי, יהיה גם המשפט הכרמוגי.
�נפש. משהו מיוחד ואץ לטעות בו. תהמר של הלך
� צלול. כאילו רוה קלה מגיעה מיתר של כינוד. דק' אן
הפסקות, מוחים. רישום בהיר והריף. לעתים הפועל
� �הקישור. פסי תסר, או התואר הנדרש�מאליו, או מילות
�הלב של חולה לב, שכאן חות מעין פסיחות בפעימות
הוא מולה אהבה, חולה כמיהה לעתים בא הפועל
! בסוף: ,את כל ערבי למורי יחזקאל אני שומרת"
� "מכונית גדולה עם נהג עברה"! "ברדיו השעון הפוסי
קלי אץ" — והמשפטים לובשים צורה של העברית בהר
�הםפר הטוב. לדתה ההדשה בארץ, זו שנלמדה בבית
או השימוש בלשון עתיד כהווה: "גבעולי בר דקים
�בוקר ירימו ראש"! "מה יזעק שוב לא אדע"; "בוקר
אסגור את הדלת מאחרי*. או הברק החדש שמקבלות
מטבעות ישנות השמורות מימי פייארברג, פרישמן,
ביאליק: "טוע הדלת נשמע קול המצילה"! "לא סופר
לי. אולס יודע אנוכי". והכוח המאני המקסים האצור
�נפש, כמו הקטע �טבע ונוף בקטעים הזיוניים של נוף
החוזר בסיפור ,לב הקיץ, לב האור", הפותח במלים:
הריס של קדמת דנא. כבר הייתי כאן. האודר מער ,̂
באין קול. נדבכים של סלע. מוכה בהרת. צפור לא צווח
עוף לא פורח* — ומסתיים ב—"מה רב הצוהב. מה רב

הזוהר. לב הקיץ. לב האור. האושר. הכל".
חושים רגישים לדקויות של צבע, אויר, קול. לדרך
דיבור של שונים. גילים שונים, שכבות שונות — איש
צעיר ממושב, איש ותיק ממושב, זקנה שהיא עולה
�ספד. מורים, נכרים — חדשה מאירופה, תלמידות בית
בתמצית האופייני, ללא נטורליזם! או תיאורי גוף,
� מקום, אדרה, הניתנים בשניים�שלושה רישומים הרי
פיס. גם משפט כמו .ירה יקר הולך", נעשה ראשוני,

כאילו נאמר פעם ראשונה.
� המשפטים אינם סגורים, אינם גמורים, וכך גם הסי
פורים, שהם מעגלים פתוחים. פתוחים ככמיהות. כמי*
הור. למגעים שלא נתגשמו, או נפסקו פתאום. או
� קמלו לא בעתם. אלה הן הפגישות המאוחרות, המת
. ת ו י ר ש פ א ה קיימות בכל הסיפורים, או הפגישות 
התלומות, ההזויות, מתור התשוקה לחמר אל סודו
של הזולת, "האיש ההי על כוכב*, להחזיר זמן שאבד
�זאת בחלל העולם, ם בכל י י ק ואושר שבוזבז, שהוא 
מנסר באודר, ורק מקרה רע עושה את המגע החטוף,
�מקרי. למקמ. ונותר אז מקום רק לתהייה שאץ הבלתי
לה תשובה, איך נקרע ונרמס "חוט של חסד. חוס של
חן, חוט של תקווה*. וכד התהביר נעשה תהייה. ילדית
הכמות תוהות על סודות אהבות שלא נתגשמו. "אדוני
איש מסתומ". אומרת המורה לתלמיד המוזר ב"אם

נא מצאתי תן*.
דברים לא הולכים לאיבוד בעילם. קו אור, שיהת�
אגב, עצב. נרשמים על לוח רגיש מאד. חורטים בו

קדס• דקיקים, מדדיקים.

ר ח א ל  ו ק
בחוברת האחרונה של "מאזגיים" מופיע סיפור בשם
"סוף סוף", מאת עליזה עמיר, דומה ראשץ למחברת
בדפוס. הסיפור הוא מחיי קיבוץ ועניינו דיון בישיבת
מזכירות על הבר, נהג משאית, שגרם מותו של ערבי
זקן בתאונת .פגע וברה" והוא מסרב להסגיר עצמו

למשטרה.

לכאורה יש כאן הזרה לסיפור "האידיאי", הבנד
על "תימה", שסיטואציה אפשרית, או בדדיה, משמשת
לו אמתלה לבירור רעיוני או מוסרי. לא כל סיפור כזה
כפד על פי הצלוחית. כמו ב"בחדר" ובסיפורים אחרים
של נתן שחם — וקצת בדומה להם — גם כאן הנפשות

. ת ו ל ע ו פ
אבל זהו קול אחד, של שנות הששים, השובר את
ההרמטיות הקיבוצית. למעשה, הסיפור הזה הוא מעשה
�אסון ופשע מפיל את המחיצות. השבירה עצמו. מקרה
וכשם ש"הגיבור" נותר בלתי חסוי, כך גם ההברה כולה
נשארת השופד, מפיגומי המושגים ששמרו והגנו עליה,
והנה התמוטטו ברגע שנדרשה בו הכרעה אחרת. .אד
? הרי יש לנו שולחן�ערח� כתוב מניין צצו הבעיות
ותתום ובו כל ארחנרורבענו, אנחנו וילדינו והודינו
� אורחינו ועובדינו. האם אין המקרה הזה מובא בחש
? לא, אינו מובא בחשבון. לכן התעומו הבעיות. בון
המדיה איך לנהוג. לנהוג לנהוג. לנהוג מבלי לדרוס".
סיפור שיעורר דמחים מודאי, בחברה ערה. קשר
בה ורגישה כהכרה הקיבוצית. צר יהיה אם כל תשומת
הלב תופנה ל"בעייה", כרגיל. יש כאן ראייה חדה
ושמיעה טובה, ועינה של המספרת עוברת מאדם לאדם,
ומשתהה, ואינה חומלת, לא מוותרת ולא מתפשרת,
ואין עליה מורא של מצוות מלומדות. הוא הדבר שהיא

דורשת גם מגיבוריו

ר פ ס ת  > ר ק
בפונוגרפיה של א. ב. יפה "א. שלונסקי, המשורר
וזמנו* (הופיעה עתה ב"ספריית פועלים"), ימצא הקורא
דבמם מעניינים — בחלקם גם משעשעים — לא רק
מחיי שלונסקי עצמו. אלא על כל אותו דור של "סער
ופרץ* בספרות, בשנות העשרים והשלושים. פרטים
רבים, שלבני החמשים והששים הם זכורים היסב מו�
דאי' אד לצעירים מהם בלתי ידועים ברובם. תמונה
� עליזה ומשמתת יש כאן על הפולמוסים והמריבות, המל
�ספר של אז, חפות והקטטות, הכיתות והסיעות, בקדית
מימי "הדים", .כתובים", "טורים", חבורת "האמודאים",
� חבורת "יחמו" וכוי. סערות רבות התהוללו אז, בוועי
מת, בבתי�קפה, במערכות העתונים. איגרות וכרוזים
נכתבו ע"י חםימם אלה נגד חסידיים אלה. וגידופים

התעופפו ללא רחם.
ובכן — אין חדש תחת השמש. מה שהווה הוא

? שהיה. ועל מי נתלונן ועל פח נתלונן
�זאת — "ההבדל הקטן". ובכל

! — הנער ש ו ל ש ו � ט י ר ש ע ה בן  שלונםקי — 
היוצא לחרף מערכות "הישן" בשם "החדש" וקלעו

בידו, כותב אז:
"מדברים קשות על פריצת�נדר בספרותנו (אגב:
* ב ד מ ל בפריצות, ולא  י כ ר ם  י כ ל ו ה על פי רוב 
: יבואו ! וכמובן ס בה) והדברים לעוסים כבר י ר
�גבוהה על הפורצים ,שהומ הראש', וימללו גבוהה
,חדש' ועל .ישך ועל ,זקנה ועלומים' ועוד ועוד.."
�בתים המהוגנים, ויהזרו דבואו .הגודרים'. הבעלי
ד"פני', מי עס קרתת בראשו ומי עם כרס גמלה,
� �דעת, אשר יפר ! חמס! ויהיו גם אניגי : המס ויזעקו
�שליש, על הרצועה �זווית דבכו בדמעות שו לקרן
�השם, ד"ל. (במטותא מכם, איזה שהותרה על חילול
!) ואולם — האמינו לי! — כל זה הרי כל* ? ,שם'

כד תפל וחיצוני ".
תהו, בעצם, כל ההבדל. כלומר — הלשון. הסגנץ.
הכלים. מה שעושה גם את הפולמוס התריף ביותו
. פולפץ די*נור לעומת חבטות של ת ו ר פ ס לעניין של 
�רחוב. עבריה מקלות יבשים. גחלים לעומת אטי
�רוח. שהון טובה, פשוטו כמשמעו, ועם הרבה שאר

יפה לא רק לשירד* אלא גם למריבה.
א. מ.
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מאת עדו אברבאיהארתור רובינשטין


