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עמד, קורגפזד; הפריית rיןיסד. .מגמלי; עברית:
תרמיל כעריכת ישראל
הד, פדכומי קצין הי"וף
ראעי, תשל''ז, 122 עמי.

מד' הש הומאגיסט 'בדור של
? איפה' אתונאי בקרב ברבאריפ
ההיופאגיםט אראםמום חש לעג.,־
ההופאגיםט צווייג — יםורים' כי
גדלה האימה ומלאה הארץ הפס
" לנהוג גד, . גיתן .היה ושוב!-'לא
קליד- ראש, ומכל פקוה' לא אדם

בן־תרבותג
ביפי האפוקאליפסה הגדולה, ה־

•-:a ראשונה, ראיה שווייק, סנשו

: מאת הגרי אתגר
הה של המאה? דר20, רק את כווני
הלעג של משרתי אימפריית ה-
שווא• אזלש באינסטינקט הבריא
שלו היה פהוסן, בשש שאישי־הספר
מעולם לא היה. כי כיצד הרגיש,
לפשל, פרויד, ששלט בכיפתו של
כשנאלץ לנוס לבד ע:?ש .הרוה,' .
יהפך רוחו הרפ לאפר כה הופ־ י
. האיפה דר ריו. והברוגיקן של
של שממת מ־ראוה הפי־ , ־גדולה,
מת. הקרב, ולבסוף של קדחת דר
נאציזם הפפאירה, הה ראה הוא

— ארנולד צווייג י

בסיפורו של צווייג יש פנטאשיה
ומציאות? והפציאזת פרה; כי כ־
בלות הפנטאסיה היא מתגלגלת

. בריאליזם של היות־פרף. 'ג"ראי .
הקים." הגדול" יש שירה ויש אפת
— אך האמת אינה שירה והשי־1
רד. אינה אמת. פריד. ?ך, :שנהפך

מהשליט הנאור ? גדודיו לאיום
— ה!\« אפת! פילגשו־ ו־ • שבהם
אשת־חיק־, שהתגלגלה לחלומו? של
רופאנטיקון צעיר — היא משל?
הפנטאסיה שבה לא יכלה ,להת־
קיים בעולמי על פדידריך, אלא
רק פ,'".ד. לו. בתוך עולפו היא
. שכמעט הלכה לאיבוד, נערה ־רבה,
נאנכר. בצד הדרו בידי בוריו של
כ-רידריך ונותרה שוכבת שש שרף
־*'עויפ. והנח, בהופעה שניה ו- .'
מכאיבה על זירת הייו של פריד־
ריך, נוטל יאותה'• מאז־ פרסיליו
אז מעבר לגבולות הריאלי", אל
י אידילי. וכך משלים . נוודרעתיפ .

.מכתו הראשונה. הראי את

'*• '

צווייג 'הזר בסוף הפלחפה מ--
פלשתינה.' כאן היפנו כתף סוררת

לספריו ולמחזותיו. השפה הזרה
כילתה את כוחו 8 דמיונו התרבו?
תי, שנכלא באריג העדין של ־ה"
קרדום של ונדהבאק", השקיף מ־־
מרגלות ?הר הכרמל, על אורותיג
של נמל היפה, :נוצצים אך קלו־
? גרמניה זו שלו שיש. לאן לחזור
לשעבר, ? גרמניה של בטהובן, ני-
טשה, פרויד ומומזן, לא למדד,
מאופה ושכחה הכל. מכאן שראוי
לו לחזור אל ניגודה — גרמניה
הקומוניסטית, כלומד, גרמניה ש--
לא תיתכן. הוא חזר אל פנטאסיה
שניחנה באכזריות ריאליסטית מ--
ירש את מקומו . כל שכנותיה, ושש
של הי-־נדיך פאן כנשיא האקדמיה
לאפנויות<?שש ישב בלא יצירה,
הניגוד של• הדבר הוא הזר אל-
שממנו פרח בעור שיניו. אך ני-
". דו 'של הכזב לא תמיד היא אימת
— לפעמים הוא פשל. באיזה בו-
קר אפוד, ישיש עשיר ההילה,
השקיף אל ה,<אוגטר ד! לינדן",
וידע ששוב:' אין עדן עלי א־פות.
לכאורה, דווקא על שוש שכבר אין
רואיש את הנחש, ניתנה לבני־אדם
האפשרות לבנות גן־עדן הדש —
.הס שוב בשלו במלאכה. ו- אך י
הספרות — כשהיא מביעה זמן רב
י לבסוף מי־ בפניו של קליבאן —
טשטשיפ תוויה ולאיטש הפ מדר
קבצים מהדש, ואז תיראה בראי

מפלצת.

לכאורה, יש? כאן אפיזודה פסי-
כולוגית בחיי" של פלך! איזה
רמז מעוטף בפנטאשיה ופטאליוה
לפטאבורפוזה בנפשו של רפ ו-
ישליט בארץ, שליט העזשה ככל
העולה על רוהו. אפ הסיפור הוא
משל — הרי אין זה משל להיט־
לד * כי. פרידריך אינו משול ל־
"נירון הכוזב" של פויכטוויאנגד.

שכן היה קיסר זה של ממלכת
רומא הקדושה, לא האחרון ל-
.דווקא, דר מלכי ימי־הביגייס•אלא
' הרנסאנס, אבל ראשון לשליטי
ראשון בלי יורשים. יותר' 'מקארל
החמישי, שהיה ציני אפילו ברג-
שותיו, וייתר מוולנשט"ן רדוף
?!.עררה והאגוא-־סט, ־ ויותר מכל
שליט איטלקי? קטן הובבאמנויות
־"רקיחת הרע- אמנות , ' 'ובפרט את,
יך אותו מיזוג בין ל יש, :היה פריךן
' ובין הפיבהון.- תע- הרומאנטיקה'•
.הרביעי .אנריי רובת : זו' 'הפכה,-את י
בשליטי הרנסאנס, הווה לאהרון.-

. אופר-השני בהט.'
' מגולל" את סיפורו של צווייג
הרגע י• שבו נגוזה הרומאנטיקה
נהפך - ל- של ־ השליט, הפיכהזן' ?
אכזב"" בהירות הידעת — לקשי
לב' והמפעל ההומאניסטי — נשבה
עד־ידי הרודן. פשוש בך, אש זד.
פשל, הרי זה משל לדפוקראטיה
שפתה• בדפי ימיה, לרפובליקה
שטיפחה את הדיקטאטור היותר•'
מפלצתי, 'לאריםטוקראטיה של. אי־
ריאלים שהעלתה את הפלבאיות.
והרי זו אבולוציה טבעית מאוד,
? רק להללו השוגים שאינה נהירה.•'
בטבעו של האדם. מלכותו של
כמו הרפובליקה פרידריך: השני, '
הוויימרית, ה־־תה עת פריחה ?קצ-
רה של פיקחות הלב טובת השכל,
י קמל מהר מאוד, ועל אד פרה זר.
מקומי עלה הרקב. זד. שיפוד פגי•־
שתש של קיפד יראי ~- וסיפור

.התנפציתו? של הקיסר.
מתמיה הדבר, שרציונאליסטיה,
אשר יחד עם האל שלהם ממיתים
גש את הפאטופ, את הגלגל דר•
החד, ואת הידיעה המוקדמת (אפי־'
לו .של גיהינום), מגניבים תמיד
אבידה מבט מהוסס של צער כלפי
זי. בך.ניטשה, .שהפיל את אלוהים
בהקימו את זרתוסטירא, אך שצר

?יזרנגלל צמייג

היד, לו:. .לאבד. ,יהד עש?־ אי" 'דר
את דר ' המקיש ' וכך' צווייג, עתיד;.
פרידריך; נוכח העתיד .־ *'ונאליסיט':1
בלומר, מול. שבז . ההווה עכשיו:
של דר ' רונו של המעש ונצחונו
.העתידי נקביי מהדל. 'שהרי, אשי
ולא כבר נקבע,. עכשיו,- העבשיו
רק על גלגולנו 'הבא אין י לנו
אחריות, אלא גפ האבולוציה שללו
והושלמה הושלמה מזמן, לפני נצת,
לנצה,. ובין שני הנצחים 'איין לנו
מקוש. אבל הלב ממשיך לפעול
? ולכן הוא לב טראגי, :בכד זאת,
י הכשדת דר קרקע לשכל אכזר. י י יולב טראגי הוא בגדר
ב־1250. בנו דר : פרידריך .&ת
:שמרד בז הזמת; ?בנו השני 'ראשון
והפסיד את נהלאו־ ירש את.כסאי.
תיו. בנו האהוב, בן אהובה, מה
בכלא, ובן אחר שלט על אחוזה
קטנה בלבד מאהוזות הבתר. ו-

קונארדין, יצא. להח־ לבסוף, נכדו, .
פאנזץ. . זיר עטרה ליושנה, ושארל
כרת את ראשי, 18 שנה בלבד אח-

רי מות פרידריך.
לעמזד מל ראי העתיד, הרי זה
נשגב .-מ"לומם של •אלכי־ חלוש ־
מאים, ?חלומו של מי שרוצה 'לפ־
עול רק ,בתוך ודאות. חלומו של
הרציונאליפט—ושברונו. הראי ה-
גדול של העתיד הוא ספל בסיפור
זה. הספל הפאראדוקסי של מי
שחונן בשכל, ותכונתו 'מאפשרת
לו לראות את אפסותו של 'השכל.
כיי אם ''"עתיד ישנו, נקבע 'מראש,
הרי בל פעולה שלנו, גם־ פעולה
והיפוכה, תביא לאותה תוצאה,

כלומר, לא.הביא הוצאה כלל.
פרידריך,. שכובה "פלא העולם",
 "בעד י בית

משלה של אירופה, י
צלול דעה" בממ־יגתו ו '"בת ה־
ידים, 'פישל בלבבות משרתיו, מבין
ללב אויבים — "בהירות רוהנית
שאין משלה הבריחה אותו' לצחוק
מעט. והוא. דימה בנפשו שהוא
מרחף מעלה פעילה", כבזיו האהו-
בים שאת הליכותיהם ידע והש-
כיל להעלות אורחותיהם? בכתב.
. מרעל בידי זה פדידריד המוגן
— בידי .י טבחו היהודי, ומבגד
שומר־ראש מוסלמי. אבל מפני
.אינו מוגן: מפגי ־ההברה .אחד דבר
בברה הקיפמאט, הגזירה, " ?שהיא
מעבר ל־ ג־?*?. לכוחם של מלכים, .
»-;?זת שלטונם, שאיספקקאריהשלז
נשקפת בתוך ראי צח, מתנת אל־
קאפיל מדלהי ואלכסנדריה, מתנת
. המזרחית לשבלתנות ה- האירוניה

סיציליאנית.

בראי רואה את ?עצמו לראשונה
?מאור מרםיליו — המודד הצעיר
ההולך למות ~ והוא איש זקן.
הוא מתעכב דקות ספורות לפני ה-

r מוות, על חודה .של סקרנות!-.קי־
פרית - והוא ניצל: המלך.מהסס-
ניתנים 7ו שלל,-,, במשחקי, ־וחייו -
כשלידיה, אהו בת הקיסר, מכיריןין
;.צ($עו.נ.?י יו את מי שהצללה מארם
פעם, בעלותה, להד, ועירומה ממי•
הקיסרי בטל, ;-ובלוז "לידין' ?נהר:' הדין ' אושרו הארצי של• הקיסר.
זו. שנבט בה זרע האהבה, תשיב
זתפגזע גמרטיליז שלא וי"־מת ב־
זמן' הפגוש בו 'שנית ולנצח. :"ו-
ברבות הימים שכה אותה הקיסר,
.מאוד.,-' " אותה אך קודם ,לכן חיפש
? היו י מקופלים ושכחתו וחיפושי.־

כבר אז כשצפה לראשונה. ב־'.

עתיד. ובראי ך! אה הקיסר עצמו.
את המוות. ולא המוות הארצי,.:ש־
:את לקיסר אין מורא בפניו, אלא
-,;-.מת של ההוהנשטאופים, י. מותה
של השושלת, מותו שלו בתדר. קי־
פר, שמר הוא ממותו בתור אדם.
תאה באורו התועה של הרוה.
הקיסר, ומשרתיו סביב, '-־-ואבי־
ואפי־ ריו סביב, ונהלאותיו .

. 'ואת סביב, אתי הגרדום;, פיוריו' '
צא- ? של אהרין,' הראש החיוור
צאיו, ,כה קרוב, באימה תהומית.
,2" נ"־' ;ו ראה 'פרידריך השני "ב־ י1
' "בשר ידע:. אמצע חייו". הוא -

,העיקש יהאווילי מאפי/תמיד ' האדם
את החדרת התכנון אל תוך ה־־.
יקום.' 'מוחו של האדם כמוהו .כ-

. לצלותו ?בשר כמעט ואתה •יכול:, כפו מות של עגל... ואף־יעל־פי־
. כן אפשר להשיג את הנכון אפילו
על־ידי בני־אדם". ז־ האפונה של

אנשי הרנסאנס, אנשי הסדר. .':דר י
גדול, של ברונו, ,שביקש, להכניס
תמנה אנושית ?'?במסילות הכוכבים,

. ,את של מקיאבלי, רצה .־להסדיר.
גורלם של עמים על־פי תכנון מחו-
שב. זה הרצון י.להשליט את הרוה

על החומר, את האדם על סביבו־ י
היו. וזה :ם האדם שמתפתה תמיד

'לבתי-בעצת ־מפיסטופל, ? ולקנות.,
.בן,שחר.& לעצמו^את^ישועת^לל
הנופל, מטה. מרקיע, ..ךחוק, - נופק \
בתודעתי הירותו! ;:להיותי אלוהיה §
;̂ ̂ות;';בעל ';•תודעה להיות י מרכז;;• לז
הע\אה.:אלקאמיי|): 1 הראי 'של *

בר*
?רועץ?••ציפיות -אלו-; הראי אומר:.אי5,.
;?p תודעה בחומר.עיוור, ?אין מרכז

, מבלעדי; . יק, a "־בסופי, ..אין אלוהים
הקיםמאט! והתה האנושי והחומר
,. זר,ו..פריד־• ה"ג,'4!, —:היינו .1,,,
שיגיע' דאויתי ריך, 'הבמה, שעת"
,אחד י לשבחו של אדם רקיע רחוק,

? כה .קרוב ? ?שהגיע , בלבד: אריסטו,
עליוגו־? ><< האלמוות, שהוכיח את
הה של הרוח, הטיל היקים על
.לו ש- .טבע כאוטי, ו"היה מובטח
האיש מסאפיגרה •את . ישפע מפי

שגחן על ,עבודה מדעית זו,--.וב?*:? ?
לו ' ש בחי משה אי פאולוס אין
הפץ". ? י ' - י

פאוסט היפש את הנצח בתוך
רגעי' ?אחד שיתמהמה לעד: בתוך

רגע של יופי. אך• הבל היופי, אמר •
.», "!חלף-לו שלמד. '1̂ בן דוד בחוטר 'ההוהגשטאופים/?!!.*!?"•1"
),גל היופי, כי כזב הזמן, אין נצח
לבני־אדם, כי לא יוכלו לתפוס

את הרגע t ־ הרגע הוא הוא שצד ?
אותם, כפ!/־ריס ברשת, שרואים

.ע נוי שלי >«ת עצמם רק ב"ש"קפות
ריקה, עינו , — עין גדולה" ' !,^ייד

. -*ל האין ? אשר מאחורי הרקיע.
ופרידריך השני, נכד .לברברוסה,

. הכביד מאז את ירוהו. מול י כוחות
־־את האכזריות!-מול אי־הסדר שם
האנארכיה של כוכבים ' תועים —

את האלוהות. של אי־משוא־פניפ;:
. אמ. המלתעות שראי: הקיסר הגדול ני-ג"־ל ־ חירות הבינה-' הבהירה,י-
בא לו: אין הגורל פוצה פה,;אלא י

. ־ י ; . צו. ? לתת על־מנת

̂ין בהרף

בעיות שאינן יורדות מהפרק
M. Davis (Ed.): World

Jewry and the state of Is"
rael; New-York,. 19W, 372
PP..

מראשית צמיחתו של עם ישר־
יומו, .הן אל העפיקוהו בעיות .
מבחינה פנימית (מוסרית ודתית)
והן מבחינה חיצונית. לכאורה,
מה כבד לא נאמר על כך בימי
הנביאים, חדל, הפילוסופיט בימי
הביניים, המקובלים. אנשי "חכמת
ישראל" והמפלגות היהודיות בעת
החדשה — ובכל? זאת חוזרים
בני בל דור ודור ודנים מהדש

באותן הבעיות,
,לא קשה? להבין ?את הסיבה ל-
כך : התנאים ההיסטוריים הולכים
ומשתנים; הפתרונות הישנים שוב
;, יש צורך לבחון אינם מספקים
מהדש את. הבעיות הנצחיות לאור

.הדשים. מצבים ותנאים י
,<היהדות הער־ '. קובץ. המאמרים
.ומדינת ישראל" נועד ?לדון למימי
.עמנו.בת- על בעיות קיומו של?
קופה שלאהר מלחמות ששת ־דר
ימים ויום הכיפורים. בעיקרו הוא
אוסף של הרצאות ודיונים, ש-
נערכו בכינוס עולמי. שהתכנס

בהסותו של נשיא ישראל, פרופ'
א. קציר, ועוסק בשלוש בעיות:
א) האנטישמיות ?אהד הקמת
; ב) נוסחאות שו- מדינת ישראל
נות של זהות .יהודית בימינו
'מרבזיווןגה של מדינת .ישראל בהיי• היהודים ב--("מיהו יהודי"); ג)
תפוצות. בקובץ משיתתפים" ציונים
מובהקים, ואישים המסתייגים מ-
האידיאולוגיה הציונית, אך רו"

ישראל. . השים אהדה למדינת
לגבי האנטישמיות מתברר, כי
תקוותה של הציונות, שעם ק1ם
המדינה תכלה שנאת ישראל —
לא באה. האנטישמיות קיבלה ב-
ימינו חיזוק רב מהסכסוך היהו־
יונקת אמנם ממ־ . די־ערבי. היא
סודת העבד, אך הודות למעורבות
הערבית התפשטה.' בעולם המוס-
למי, במדינות אפריקה •־אמריקה
הלטינית, וכן בעולם הקומוניס-
טי ובקרב הנוער השמאלני. סקי:"
רות על האנטישמיות בימינו באות
מפי מומתים לדבר, והן מספרות
!?•ל גילוייה ושיטותיה של ה-
אנטישמיות השדרנית בארצות

רבות. :
במדור השני מנסים אישים שר
נים לבסס ולהגדיר את הזהות
היהודית. מהם־ אנשי דת הנש־
ענים על מסורת העבד ומהם
המחפשים דרכים הדשות. ראוי
הסופר , לציין את רשימתו של.
הצרפתי־תוניסאי אדבר ממי: "ה־
אם הדגם ? המארקסיםטי שימושי

היהודים,ז" הוא? לגבי י
במדור השלישי הורגי ?:מאמרו י '
החשוב י שלי פרופ' י אורבך: ממס-
.על מקומה-שיל גרת? הספד, בגזפרו
־ היהודי , העם בחיי '.- ארץי־ישראל?
בכל הדורות; 'וברים אוזרים .(ב־
מארצוודהברית) טוענים ל" י עיקר
שוויון בין' מעמדה של ישראל
לבין מעמדן של ,הגלויות. במאמר
מקיף דן בכך גרשון כהן, נשיא
הסמינר התיאולוגי היהודי בניו־
יורק. אחד ?־.מתווכחים בנושא ?ה,
שמעון גדייגירג (אף הוא י איש
הסמינריון התיאולוגי) כותב במ-
פורש, כי "יהדות בלי גולה עתי־
(עמ.' דה להידלדל במידה רבה"

• ? ־ י? ? .(354
שורר. על מאמרים דנה בבע-
ברית" יות המיוחדות ליהדות ?
המועצות,! ובהם מאמר מקיף של
מיכאל אגורסקי על "הלאומיות

היהודית". " הרוסית והבעיה
;"מרצים ומתווכחים יותר. נן־50
' בקובץ. בהם ישרא־ משתתפים
לים, אנשי ארצות־הברית וקנדה,
בלגיה וצרפת, אוסטרליה ורוסיה.
• כיוונים ודעות •שו- הם מייצגים
גים כיהדות זמננו. ובכללו של

דבר, על אף החזרות הרבות,
שאין להימנע מהן בספר מעין
זה,י מעוררים הם עניין ומחשבה.
רצוי היה, בי נוסה עברי של
מבחר ההרצאות בקובץ ייצא לאור

יהודה סלזצ?יבקרוב.
עם ספד חדש
של ברגסון

עוד ספר הדש של הנרי ברג־־
סון, פילופוף־יוצר, התן פרם נובל
יצא עתה ?אור בעבדיה לספהת,-
(על־ידי הוצאת הספרים של האו-
ניברסיטה בירושלים, ומובן: כי'

תרגומו של יוסף אור).
לפני שנים מספר היבר מישהו
ביבליוגראפיה ש־ ברגסון, בו ו-
שכנו, שלו י־נליל, בעברית. מאה
וחמישה ערכים. המחבר הציע אה
הביבליוגראפיה חינם לכתב־העת
"עיון" (של ההברה לפילוסופיה).
כתב העת דהה את ההצעה. הלך
המחבר והציע את הביבליוגראפיה
ל"יד לקורא"' נאמר לו שם: אין
ביבליוגראפיה זו חומר לספרנים,
כי שום קורא לא יבוא לשאול דר
יש הומר..עברי על ברגפון: פנה
להוצאת־הספרימ של האוניברסיטה
העברית, "הוצאת. מאמם", ובירר
בע", הוצאה זה ביפים ההם עבד^
צלתיים. שם הקפידו אז לקיים את
הכלל "שבי ואל תעשה". הביבליו-
גראפיה, איפוא, לא נדפסה .עד
' כי הוצעה הינפ. עצם היום הזה.
̂לאיי־-הביבליוגרא^ה' היא ;" ואולפ
;המתרגם. '1ייוסף אלא עיקר־דברעו. ''
'לוהי%' ל*ו זיעתי מימימ*עי'6ה2 ̂ור
'לפיד, הוא מבני־האור; הואי נושא
לפיד-החכמה' בישראל, ממרהיבי.
הגבולות, גיבולות־הדעת. הוא הריי
היב את דעתנו. לא היד. בעברית
מתרגם מתמיד ממנו, מתרגש שהוא
,לבדו תירגם כל כך הרבה: למע-
כתבי ובהם : לה מעשרים ספרים י •
ברקלי, דיקארט, ־ הובס, יום"-"לוק,
&דגי* לייבניץ, מיל, פסקאל, מסיו

י סון. י
ומה נעשה יקל וגדולה על כל.
לעסףיאור? .י. ., _??/.: זה

שתי ועדות־פרסים בירושלים. כייכותב שורות' אלה' פנה בכתב אלן
יוסף אור" הואי איש־יתשלים ותיק"
מיקירי־ירושלים, מיקירי־יעןראל,
מועדה אחת לא הגיעתני כל משובל.,
ומוועדה אחת כתבו לי, כי השפ
. דמעותיעלבון י צרבו אתי י פני."יוסף אור" אינו ידוע; להש..כל'ל.
. .התלי? אהד מעמלי־עברית' מבוני

..שמו, ידוע! , בזת -''ההדשמ, :ואין
אגיד . ' ?

הו־ יעורכיש רומרטרימתיל:
— יצירימ; ע?ד« הש" ציה

ד"ז.

 גב הספר אנו קוראים:
;
על

צפוןלקארוליינה, ארה"ב (1947),"שמואל־רוברט ו"טהיל, יליד
בלאבוק, מקסאס, וסיים אה : גדל
הוק־לימודיו כמשפטן באוניבר-
סיטה י הממלכתית של אוסטין, טק־
סאס. ההל לכתוב שירה עברית
לפני כשלוש ,שבים." אין ספק,
שספד־השירים שלפנינו עומד ב־
" דואליות לשונית־תרבותית סימן
זו. מעניין לבחון כיצד הוגיעה,
שהיתה מאות רבות של שנים
המאפיין המרכזי של הספרות ה-
עברית — פעילותה בתוך הקש-
רים לשוניים 'ותרבותיים לא־עב־'
כמוזרה, דיים י — נראית כעת '
הריגה ושוליה. תחושת זו של
הריגות המתעוררת מול התופעה
מצביעה בין היתר. על העצמאות
הפעילות הספרותית העברית של ,
בישראל. שנתפסת כפעילות "ה- !
טבעית". אגב, דואליות זו אי-
,מאפיינת אומנם את מרכז ' ננה
הפעילות הספרותית העברית כ-
יום,; ;אבל אין להסיק מכך ש--
הי ברט וייטהיל הוא• "זאב מדד"
בשטח, די אם נזכיר משורר ותיק

ומכובד בגבריאל פרייל;
העמדה הדואלית? הבסיסית היא
•צל המת בתוך ;הספרות העברית
? אליה מבחוץ, ממסגרת ? 'ובי&ן
לשונייה־תרבותית אמריקאית. מ-
תוך עמדה מורכבת זו והבעי-
שהיא מעוררת צריך לבחון טות ?
את הפתרונות שבהם בוהר וייט־
היל. מה גם שאין הוא "מתכחש"
' ה- ל&ן •האמריקאי שלו; חלק מן
שירים ממוקם באופן מפורש ב-.
עולש, הגיאוגראפי והסמלי האמ־

בית־ספר חופשי יהודי
נגרמגיה שעל־סף המלחמה

. אבן ־־'יו:םף

'יש מחנך שעיקר פועלו בעשייה היום־יומית ה-
איטית והמאומצת, באשר הוא מעניק מכוחו ומעו-
למו לנערים ולנערות הגדלים במחיצתו משך הליו"
פה כלשהי. הוא מדריכם, מסייעם ידרכם ומד. שנתן
להם כביכול נבלע ומשתקע בהם בלא שניתן להב־
הבחנה מוחשית. ויש מחנך, שכ־ חיך' בו לאחר זמן ־
מהו.כאיש המעשה וכאמן־יוצר, המממש את עצ-
באיזה מפעל בר־קיימא המוקם לנגד עיניו והוא מו ?
מצוי מהוצה לו וגם מחוץ לחניכיו חה מעיד עליו

ועלי רוחו עמד. שרירה וקיימת.
כאלה היו מפעליהם של יאנוש קודצ'אק היהודי
ושל מאקארנקו הרוסי, וכזה, ממגי, ?גם הלקו של
יוסף ישובי (רוזנטל), שהקים וקיים מפעלי הינוך
לתפארת לפני עלותו ?— בגרמניה הנאצית, שנים
אחדות לפני 'פתץ המלחמה הגדולה — וכאן בארץ,
כיאשד קיבל על עצמו את ניהולו ש/' מסד עליית־

הנוער, "אהבה" שבלד"ת־ביאליק.
'לכך באחת אך.כמדומני - וגם הוא עצמו רמז
משיחותיו. —•כי את יצירתו החינוכית בה"א־הידיעה
ראה בחוות הלימוד, ^Landschulheim "הרלינגן"
שליד העיר השוודית אולם (Ulm) אשר עיצב
. לפי רוחו ולפי תפיסתו, בלא שהיה ובנה אותה
חייב להתחשב במידה יהירה . בשיטות ובנוהגים
שהיו קיימים שפ לפניי. אמנם, גם לפני בואו לשם
כלשהו, היה; מצוי בחזוי. זו עצמה מוסד חינוכי י
אך הוא שינה אותו מעיקרי וגם 'הביא עמו צוות
?מורים ומחנכים, שהתאימם לצורכי בית־ההינוד. כפי

שחזה אותו בדפ"נז.

, את ההווה, השוכנת ככפר קטן ונידח לפדי, קיבל
ישובי לידיו בסמוך לעליית הנאצים לשלטון, כאשר
ילדי ישראל שבגרמניה נזקקו ממילא למסגרות הי-'
־:וכיות מיוהדות ומשוחררות י מתנאים של דריליה
ומרךיפות, שהיו מופקרים להם בבתי־הספר הממ־
לפתיים הכלליים. .ואילו בתי־ספר יהודיים שלא היו
כפופים ־חוקים דתיים קיצוניים לא היו במעט בנכר
י למלא <את החדל החינוכי הזה ביקש יישובי צא־
ולד-במקצת בהקמת בפר־"נוער שלו, שמצד אחד
היוד בו כדי. לענות לצרכים הדחופים של החינוך
-שני — לאידיאל של. ביררספר הופשי, היהודי ימצד
כפל!? שרווה י ופרח .בעשורים הראשונים של המשפר
ה"יומאךי קצר הימים, ונהנק כמובן' בידי המשטר
?היוד•י' 'החדש. ישובי צמצם ומיה: אהדיש מספיחי"

הקיצוניים של השיטה ההיא, שלא היו.1לטעמו, ושמד
על ערכיה ההיוביים של שיטת ההוראה יעל מבנה

. היחסים הליבראליים שבין מורים ותלמידיעזפ. ?י
קרז־ב לבל ""הד" ישובי את המוסד והעניק לו
צביון, אם לא דתי מחמיר, הרי נוטה <גיע1ד. דתית"
"
לאומית מיוחדת, שאותה גיבש בהשראת תורהו?חגו,
בעיס.. לא ייפלא, שאהד מבתי המגורים של •י הכפרילפו של מרטין 'מבר, שישובי היה מחסידיו הפוש"
של. "בית נקרא על שמו של מבר, לצידם '
ביאליק" ו"בית רמב"ם", בחינת סימני היכר לאימיון

אחרים לרוח ששררה.י •במוסד.
ישובי עצמו היה ציוני נלה# אך ?־א בפה את י
ציוניותו על ביתיהסעד, שאמור היה לשרת את
כלל ילדי ישראל שבגרמניה. אולם אלה בינינו,
ציוניות שהשתייכו עוד קידם לכן לתנועות־נוער .
־שהלמו על עליה קרובה לארץ, קיבלו כאן עידוד
'לא היתד. ישיר להשקפת עולמם, עובדה שעדיין.
מובנת מאליה בציבור יהודי זה, שגם בתקופת מש-
בר זו לא אימץ לעצמו את הרעיון הציוני בלב

שילם.
העברית ~ ועברית הדשה במשמע — נלמדה
בפרץ במסגרת תוכנית הלימודים הכללית. ויש ש-
הורש תמים הוקדש לידיעת אדץ־ישראל על היבטיה
הרעיוניים וההיסטוריים השונים. זכורני, שבתקופת
שלאחד יעדת־סיל כינס אותנו ?שובי, קרא איתנו
בפרוטוקולים של הוועדה וניהל י עליהם וימה עירני.

•-. *.
היחסים שבין מורים לתלמידים היו שונים תכ--
לית 'שינוי. מכל כה שהיכרנו בבתי־ספר ממלכתיים
כלליים, שבהם שלטה משמעת המורד, וקפדנית מאין
כמותה. אמנם, פנינו למורים' בלשון נסתר, אך בשם
הפרטי ושם המשפחה, ולא צירפנו לאלה את ה-
תארים המקובלים, "פרי' י או "גברת", שלא לדבר
פל "מידי" או "מורתי" ודומיהם בלשון הגרמנית.
הפורים היפבו יהד עמנו בהדר־האזכל . המשותף,
כשהם מתפזרים בין השולחנות השונים ליד קבוצות
התלמידים, שהורכבו.כדרר,תנועות הנוצר ולא על-
פי השתייכות לכיתות או לגיל, התלמידים המבול
גרים יותר• שימשו כמדריכי קבוצות אלו, והמוריש
אד סייעו בידם, אך לא נטלו. לעצמם סמכות יהד
בחיי הקבוצה. יש מהם שהשתתפו בפעולותיה ',דר
שונות' ויש שהניחו את כל הטרחה הזו למדריכים.
גש אלה יסייעו. כמדומה. לעיבור את המחיצה הטב-
ע-ת ש7 השד וטינה, הצומחת כרגיל בין שני. כד*
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יכול ביבי התהליך• הלימודי.,;אכן, .כמעט שאיני'
" מורים לתל־ להעלות:?על דל:'זצרוני:.התנגשויות- בין
מידים. לא היה <y!i משום מח, צורך להרגיז ולהק־
בבתי־םפר אחרים, וה- ניט •את המורים, כמקובל ?,
מורים כמעט לא נזקקו לעונשים ולפעולות התגו--
ננות כנגד "תלמידים מגידים"; לא מפני שהיינו
־ האדמו-"ילדים טובים" במיוחד, אלא משום עצם המבנה ההברתי והלימודי, שהצמיח יחסים אחרים,

־. ? ניים מעיקרם. . , '
הלימודים נהגו אמנם על־פי תוכנית כלליה,
שנזקקה לאישורן של רשויות החינוך• הרשמיות,
אבל אלה התייחסו משוםימה. בדרך ליבראלית למדי
למוסד יהודי זח, אך עצם תהליך הלמידה היום"
יומית התנהל ברגיל תוך שיג ושיח הופשיים.•הכי-
תות הקטנות יותר היסבו בחדרים קטנים סביב שול-
? שעמד בראש חנות, בלא י הבלעה מעמדו של מי
התהליך הלימודי. במעט שלא היינו חייבים אף
.רעיות הדיבור, שלא לדבר על : לשם קיבלת להצביע
,דיבור, נוהג שעדיין היה מקובל חובת קימה בשעת
ברוב בתי־הספר הממלכתיים.. הדיונים התנהלו ב-
אווירה של משא־ומתן עידני ותוך פתיחות הדדית•
.על־פי יש שהופסקה ,שיגרת ?הלימודים שנהגד..
התוכנית, ומשך כמה ימיש היינו רשאים להתרכז
כל אהד בלימודים של נושאים שוגים, שלא היו
בלולים במפת המקצועות הרשמית, כגון י אמנות

.אדה ספרים שונים ומקצועות אהרים. קראנו בימים
עלי עניין זה או •אחד, איש איש ?יפי טעמו, יחידים
וגש קבוצות,. ולאחר מכן .חיברנו איזה דו"ח על
מה שלמדנו, שלעתים הוקרא לל־ני הכיתה כולה.

סימה . י. כאשר משרד החינוך. הגרמני ביטל משום .
חיצוניות את, מה שנקרא בשעתו ."בחינות בגרות
תיכוניות" — שהתקיימו בכיתות י' — הוטל? על
התלמידים שהגיעו לשלב זה לחבר עבודת־גמר על
הודש.ומעלה 'להם ולכך.הוקדש?: תהום,כלשהו הרצוי
ל,עבודה עצמית: מאומצת. .פל תלמיד היה רשאי ש
לעסוק־במה שהיה קרוב לליבו ומותאם• לכישוריו:
איחד בעל. ידיעה בלשונות השווה תרגומים .שונים
'יצירה אחת; אחר עסק בבעיה מתימטית; שלי- של
ספק היסטורי ספק ספרותי. ואחד התל•' ' שי בעניין
.י היה לתרום ריבות לחקלאוהה של מידים, .י. שעתיד
הארץ: — בהר לו שגי מיגזרים גיאוגראפיים שוגים
כמושא,למחקרו, ואותש ח־ד• ותיאר בדייקנות של

אישי מקצועי.
ספק אם ,זהו קנדרמידה בעל משמעות להערכתה :
של. השיטה-כולה,; אך כאשר פניתי לאהר הפסקת
לימודים של כהמש־עשרה ישנים, וללא תעודת בג•'
רות, ללימודים גבוהים, עמד לי ־נםיונה של עבודת־
הגמר בדרך 1לימודי. כאשר נתתייבתי לחבר מדי
לגשת . פעם עבודות שונות בהיקפן ידעתי י כיצד
כל תומר הנדרש לכך: הייתי מסוגל! לעניין ולעבד.
לאפוף מקורות, ־למיינם בראוי ולהציגם הצגה בדר•'
רה ושיטתית. ;לכל אלה. הוכשרהי 'לל8 ספק בתקופה
של. .למידה עצמית אינטנסיבית, ומודרכת באודה
אישי, אשר גם ?העניקה ?נז בשעתה תהושה נפילתה

.דרך. של חקירה עצמית' ושל חיפושיי?
— אהבנו ללמוד, אהבנו י להיכנס . אכן, ,פלא הוא
•ובכלל לכיתה, .וגם 'להכין• שיעורים. קראנו הרבה —
זה גם קריאה עיונית, לרוב בנושאים היסטוריים
מרמתיים או אמנזתיים, בלא שנהה"בגו לכד על-

ידי המורים.
ממיטב .?גייס למפעלו • .השכיל שישובי לציין, , . יש
המורים — רובם צעירים יחסית, שהיו נוטים מטב-

עם לדרך הוראה.הופשית יבלרר־שיגרתיה.
- לימודי הלשון: גרמנית, עברית, אנגלית וגש
. חופשית צרפתית — התנהלו לרוב באמצעות שיחה
. אורגנ! בלשון .זו על. נושאים אקטואליים שונים.
ויכוחים, כאשר הלק מן הכיתה ?היה חייב לאמץ
לעצמי דעה .אחת וחלק אחר דעה שניה. ישבנו
בנפרד על־פי הלוקה זו ויצאנו לדו־קרב מילולי,
שלעתים ניצחו ב־ אלה שהיטיבו לדבר באותה לשו;
ולעתים אלה. שנימוקיהם מבוססים יותר. משחקי
לימוד שונים ומגוונים צמצמו את תחושת השעמום
" בלימוד 'המחייב והעמדה השחורה הכרוכה ברגיל
גם שיגון וזכירה לשמה. בשיעורי היסטוריה, גי־
אוגראיפיה וספרות לא הושם הדגש על עובדות יב-
שות י. ועל צבירת יידע, אלא על הבנה ועל הנסיון
הספרותית נדונה לע־ היצירד.. לקשרי ביי התופעות.
תיי_ בהשוואה עם יצירה. אחרת, או כמידגם לתקופה
גם י סוטה. מן ה- או לזרם. השיחה חיתה־ חופשית,
עיקר, ותמיד. מעוררת ענ־ין 'ומחשבה. כשגמרנו את
המשיכו רבים מאיהנו לאהוב שית הלימוד האחרונה'

.'הפומלה מבחוץ־ שירה.ולקרוא בה גס ללא החובה
ישובי עצמו הורה .את מקצועות;היהדות, וב־''
עדיין דלה ' 'היתד• .שלנו עיקר מקרא. .כיוון ־שהעברית
למדי, נקרא ונלמד .הטקסט בתרגומו המזהיר. של
כובד? לגרמנית. ושוב קרה.הנס: אהבנו אה לימוד
המקרא ונפתחגו ליופיו ולעולם הרגשות העזים המ--

פעמים בו. .

יהיה זה מוגזם' לומר שבביה־מפד חופשיי זה
נהגו סדרי חיים ספרטאניים דווקא. אולם. ניתן לומד,
שיום.החיים. שלנו במוסד..היה עמוס פעילות ועשייה
, מאיתנו מאמץ לא קל,.. ולעתים מחייבות .שדרשו
יש בימי ?חורף י יתד. הקיפה — ויתור על פינוק .
הימה:בשש 'והיינו חייבים 'להתייצב במ- . — ' קרים
הירות לריצת־ביוקר או להתעמלותיבוקר קצרה. גפ
.רב ביצענו ריצה כאשר הדרכים .היו. מכוסות שלג
ממושכת י זז בתוך העולם הלילי. המושלג. ישובי,
שבבר היה קרובי לגיל 50, לקח לעתים חלק בתענוג

. '; , , . . ספורטיבי קר זה. .
אהר-כך באה תורה של מקלחת קרה, שלא פעם
ניסינו להשתמט 'מחומרתה — לרוב 'בלאי מצלחה.
, למלא, 'תורנויות . השינה? ובין, .שלילפני ארוחה־הבוקר חייבים מיינו 'של י: ניקוי וסידור, בין ?: של הדרי
חדרי הלימוד. ברשימת הציונים, שביה־הספר חייב
'.המהייחפת היה לקיימה — •נמצאה לרוב גס הערה

לפעילות' זד.
. חודשים •הופסקו "לימודם ונשלחנו מדי במה
שונות בחוץ, בגינות א% בשטחי? הס־ . לבצע: עבודות
ביבה הקרובה הסמוכים להווה. כל אלה נבער קודם
-למשק בית־הספר באחריות . כל מן הרצון ',לשתפנו

: , . , ולהרגילנו בעבודה פיסית קשה.
גם משך היום הוטלו• עלינו הורנויות שונות, אך גם
קביעתן של: תורנויות אלה היתד. .בידי אהד התלמידים
הבוגרים יותר, שהטיל חובות שונות אלו על,שאר
• קבוע מראש וגם השגיח על לפי סדר התלמידים .

ביצוען.
בהווה שרר, •כאמור, אורה חיים דתי "מתוף,
את יופיה של המסורת שהיה מכוון להציג בעיקר .
היהודית ואת לרכיה המוסדיים, בעוד אשר צד
העשייה וקיום• מצוות מעשיות לא י זכה להדגשה
י1.ירה. באופן: זה יכולנו להתרשם,' לקלוט את שהיה
לרוחנו, בלא שהתחייבנו בעשייה הייום־יומית, שלא
היתד. לפי רוחנו. אמנם, חייבים הייני להשתתף ב-
תפילת שחרית של י ישבת ולקיים צום של יום 'הכי־
פורים, אך כל השאר היה מסוד לרצונו ולחברתו
של כל אחד. בדרךיזו־היה המוסד פתוח גם. לשומרי
מצוות מקפידים וגם לבויפרים־בעיקר ולרחוקים מעו־
. היהדות. אולם דווקא לפני אלה — בנים

י למה של
של משפתות מתמללות ושל אפיקורסים מדעת —
נפתח סאן. פתח להכרתו של עולם י יהודי עשת־

ומורכב; שהיה למעשה זר לנו במאנו לשם.
היום ניתן לציין, שאמנם 'רובנו "נדבקנו": משד
תקופת שהותנו בתפיסת העולם ־היהודית הדתית
בובר, אד בר- של. הזו, שינקה במידתימיה ממשנתו,
בות; הימים, נוכח הוויי־ה ?י המלחמה, :י השואה יהח־ים
בתוך מציאות לאו דוקא 'מסורתית 'בארץ, נשרו סי־

מניה של "הידבקות" :זז,-־:שבנראה• לא היד עמוקים!
'שעלו. ארצה,: מצאו כמ- ביותר. ביחוד אלה בינינו
-קיומנו הל- בעצם - היהודי דומה את מימוש עולמם'
.גרמניה אומי, עד שהדרך שבה' מבר פירש' ליהודי
המתרחקים י משורשם את ''יהדותם,־" שוב?; לא הייתה
v . ? : 

י . . .' ? • ?• ? ל ": •: דרושה להם. י

י ישובי נראה היה לי בתקופת שהותי. '"בהרלינגן
..עולמו, ,איש . בטוח בערבי באישיות מוצקת וכאדם
ואולי גם מסוגר.• במידת־ נמרץ ועם זה י מתון בדרכו,
:ריחוק*מה ועם זאתיגם מה. ביחס עמנו שמר,.ע?,
יבמשחקינו חלק 'איתנו ולקיחת? התיר לעצמו להתבדח
: ראשונה בתקופה . ובפעילות הספורטיבית שלגו;.*
להיותי במקום קשה היד. לי לפנות ,אליו • בדברים
נצטמצמה המחיצה הזו, , ובבקשות, אך ברמת הימים
שכנראה היתד. רק מדומה, וככל ,שבגרתי והוספתי
.הלאי ביטחון וביהוד משפגשתיו בארץ, נהפך חיחס
שווה,בין מורה לתלמיד לקירבה הדדית של• ידידות,
שהתמידה עד. היום..הזה.. :דומה., שבאישיותו נמסכה
ילכ־ איזו סמכות פנימית, אף כי מעולם לא ביקש
פות את דרכו על. הזולת. הוא מיעט להתערב מעבר
?נדרש בסדרי החיים ? הייום־יומיים, אך נוכחותו ב־
הווה היתר. מורגשת בכל החום ותחום. כאשר, לרגל
ביקורי בארץ, נעדר מן החווה כחודש ומעלה, הור־
גש הדבר בצורה מפתיעה: מי שמילא את מקומו
.לא שלט.בעניינים ולפתע הוטלנו למצב של כמנהל
מין מבוכה משונה ושל סכסוכלם נרגזים בין המו-
רים לבין עצמם ובין, קצת מורים לבינינו. אולם
עם שובו הזר הסדר. ע"ל כנו. איני יודע, אם י פעיל
לשם תיקון הסדקים שניבעו, י-יאו אם עצם נוכחותו

.להחזיר.; אתי המצב:לתיקונו. ,,'. דיה היתר. כדי
'לעתים,? לאחר ?שנים; שאלתי עצמי אם1 ?אמנם .
לא פינקנו את עצמנו. בתקופת שהותנו בהווה יב־
שאננות יתירה, אם לא הפתגרנו במעין גן־עדן' של
שוטים; תוך התעלמות צ!דעת, אר שלא מדעת,י.-מכל
ו. כלום

שהתרחש כבר בשנים אלה לא הרחק מאיתני
היי השלווה הנעימה והספיגה 'התרבותית הנמשכת
הכינו אותנו לימי• הסער הנוראים, שבאו עלינו ב-
שנה שקדמה למלחמה עצמה והם שטפו את יהדות

? - ? גרמניה כולה בכל אימתם

,של. שנת1938 .הנפילה הפתאומית,לתוך המציאות
כאילו חידדה את, השאלה, אם אמנם י מוכנים היינו
נפשית לזוועות שהתרחשו י במהירות :יכה י ימסחררה.
אך דומני, כי הפסדה של "הכשרת לבמת" מסוג
זה היה כרוך בשכרה של תקופת אישר, שאחרת
לא היתד. כלל. אפשרית. זכינו, כביכול, מן ההפקר
. נעורים, שלא נערכו על־יד'?• ידיעת הנעשה בשנות
והמתעבה: סביבנו •זמש" מעבר לגבול הצר .של ה־
— כבד היינו י כפר השקט. וכאשר באה? הנפילה.הזו
יותר מבוגריפ ימלאים '•איזה ':תוך? רוחני יאנושי,
ו כדי להסן-אותנו כנגדי הפגיעה

שאש אף לא היה ?בי
ההדר. ,,הרי, לפחות, גיבש בנו מעין מהות של ערכים
לנו בעקיפין להתמודד ושאיפות. רוחניות, י שסייעה .
- לכל אחדי מאיתנו בדרך שלו• — עם החוויה

התוקפת עלינו'' מעברים. •

בין טקםאם .לבואי בה
ריקאי. אבל (וכאן מתחיל להסרר
פן אהד הפתרונות) .האלמנטים
שמועלים מעולם זה, הופקעו מ-
מעמד ?של סמלים אמריקאיים־
מקומיים ונהפכו לסמלים של •דר
עולם המערבי כולו — המערבון,
היי־ווי, ג/ץ פ. קנדי — ובכלל
זה ישראל. השאלה איננה רק ב-
אילו תופרים' בוחר וייטהיל,
אלא גש מה הוא עושת איתם,- ו-
כיצד משבץ אותם' במסגרת ה-
קשר של הספרות והלשון העב--

רית.
בנקודה זו אהד הפתרונות ה-
מעניינים, באהד השירים היפים
 ? הוא הענקת משמעות

שבספר־
הדשה לסמל האמריקאי־מערבי
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מניפולאציוה בצירוף המקראי
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לך ? / היה יוש א2זד וצונן/ חשוף
לרוח, יזמ אהד כנוכמבר) / ל"
כיתד, / לצפות בהלוויה. // מ-
אז / נרצחו- אישים אהריפ, כנהוג
'/ ונשים, מדהה ג'«8• / ' אצלנו.
ונשיאים, הרכה נשיאים / ותה /

אין."
מיקום השיר בסיטואציה חד־•
פעמיה (ביום:קבורת קנדי) וההפ--
לגה מסיטואציה זו:, .למשמעויות נרי
מופיעים גם ''בשירים המה :יותר;
הפותחים להזתמיפ אותו. לדוגמה,־."ישראליים" במוצהר של הספר,
שמו של השיר הפותח אה ה-
 "בקומה דר

? שער י האחרון הוא:י
13 של פגדל כור־תעשיד. בעי'מ,
רה' שאול המלך, ת"א, סמוך
מאוד לבין השמשוה, יום חול"
;לא, אין זה השיר, זהו רק שפו).
אבל דוגמה זו יכולה להשעות־;

בהתמודדותו עם ההוויה הישר־*
אליית אין, וייפהיל מעוניין בע»
*זב קטעי ריאליה קונקרטיים.
המקומות הנבחרים הם לה־ב מקו--
פות שהם סמלים בתרבות • היש־?
ראליה (נזאיבה, יפו, "יד ושם")
•.נקודת מוצא ? לוייעהיל ומשבשים
להתמודדות עם משמעות הסמלים
האלה. לא מקרה' הוא שהשיר ה-
פותח את הספר הוא "ק?ץ 1973",
המעלה חוויית אהבה אישית־הו־
שגית בגואיבה, ־ והשיר• החותם
הוא "יד ושם". שגי שיריפ. דר?
מעלים שני קטבים . של משמ-
עות הקיום היהודי־הישראלי .כ-

ארץ.
. התרבותית־לשוגיה־ המערבת
ספרותית המורכבת שבח פועל
וייע"יל, מוצאת את ביטויה גם
בלשון בה הוא משתמש. באופן
כללי לפנינו י עברית י תקנית ו-
עשירה, אבל מאחורי חלק מה-
צירופים "מציצה" הלשון האנג-
; כאשר הצירוף העברי נו- לית
צר על־ידי שימוש בעקרון־בניה
של השפה האנגלית. למשל, צי-
רופים כמו "בעיר לא־לידתי" או
גבם מציץ "עקרון האנג--"כוסות לא"שבהה", שמאחורי
לי שעל פיו בנויות מילים
מהקידומת השוללת פלוס מלה.
י אפ ניזכר במשחק המלים על די
האמפטי־דאמפטי על בסיפ העק־
תן הזה ב"עליפה בארץ המדאה",
ומספר לה . כשהוא פונה לעליסה
על -העניבה;,ענתנך).,' ליו,,;המלבה
יום,־.לא־הול1זת,•.: איננ•: בא . לצמתנה
"it רה' ?[ ̂:הז"':̂ב ? הצירו לגמת• -
דית מתוף עמדה 'לשונית פודים־*
פית. אבל דומני," שהבנת מקורות
התופעה ודומות לה, יכולה לת-
רום לא פעם להבנת שירתו של
וייטהיל; ול& פעם המאמץ מש־

תלם.
דוד פישמג

ילקוט שירי אביגדור המאירי
,אכיגדוד המאירי: יל-
. ־קוג* שיריה• ליקט, הק־
-דיס מכוא והוסיף! חשב־
: .:'דת י הסופדימ הקכריש. ;:יחדיו בשיתוןן ay אגו־דימ: איתמר יעוז־קהט
.בישראל, היידדת מכחד
»1 עמ'. ;;ס2רות;ד לעפ,

. מיקרוקוסמוס שלמחזור השירים "חלומות של בית רבד' המצייר

חיי ילד יהודי באירופה, בתמו-
נות עדינות ורגישות של משפחתו
והצרו וסביבתו . הקרובה, שונה
מרוב שירי הפאירי, והחלקים פתו־
כי שבספר ד.זד» הם היחידים הפי
עוררים "- עניין של ממש. ביתר
הדיפות: 'בשירים האחדים הפאי"
מדק בתולדות הספרות רי הוא .
העברית, שותפם של•.למדן ואצ"ג
להשפעות האקספר- . במתן ביטוי
סיוניזם, אבל בשירים אלד! הוא,
מעביר לכל ספק, משורר 'בן זמננו.
מסוכן בתתופימ הללו — ואולי

גבל החום שהוא— לעסוק •בנבואות,
אבל לאיכותם של השירים הללו,
מצטרפת עובדת חורבנה של יהדות
־ ־י־ופה וזה מבטיח שיהיה בהם
ע, ־אורך זמן, לפחות כמציבה:
כד. נוצרי, כד. זד;/ זבכיכי הכל,"ואנ• ,:ק תינוק יהודי,/ והעולם
מלאישכאזז'/ ואני איהכ את הכל,/
והבל מפני פר. / ולי הלומות כה
רעימ,/ ופכיגי הכל כה שלוויפ;/
הנכואת הרעה כפוי כאח/ יאץ,
איש יפה מכין,/ אין איש 5ה מכין."
בלי שימשה בו שום שיחזור

מלאכותי בוקעת מפהזזר .השירים
הזה אווירה אמיתית של אהד
מאופני הקיום היהודי בגולה אי-

רופה. . ־
ייתכן שעל "מאירי בכללו חל
מכלל של עושר השמור לבעליו
.היה לרעתו. בשל• ריבוי עיסוקיו
בחייו דמות צבעונית ודינאמית,
ולא שיקע את כל מרצו וכשרונו
בעניי! אהד. אולי זו הסיבה לכך,
שידע. לכתוב בהקדמה' לספר
הראשון שיצא בספריית "הבלש*
."הגיע הזמן שהשפה ב־1931, כי
העברית תצא מבגדי הכהונה.שלה
(מובא ותהיה פוף־סוף שפת חולין"

במאמרים של זוהר. ויעקב שביט
בארץ ישראל", הספרות 19-18),"לתולדות .סיפורי' הפשע' העברי
; היה אך ?א זבד או לא יבול
י?וכתב, ' פן הפליצה בשיריו, לברות
אעמוד למשל: "על הד־שנותי '
/? גי" ? ככציר הזהפ, / ? בד"יד־ראש '
מיני אעמול עגכימי מפירטי,/ בש-
מאלי פרפתי: גפיע י תירוש:/ -"
יהידד" (ניגוד גפוד למ- הללויה,
ליצה השירית היא הפרוזה הרא-
ש-ונה שלו, יומני המלחמה שכתב,
ובמיוחד "השגעון הגדול", הס
טקסט ישיר וחשוף, ללא ויתורים

וביטויי עקיפין). .
סוקר. בקצרה .את '' י.

'..לפער הטמא
,חייו של המאירי, ואת עי- תולדות
קרי- פעילותיו הספרותית ז"עתוג־'
אית העניפה והבולטת בחיים הצי"
מתאר את דרכו בוריים בארץ, וכן.
ההבדלים שגרם מו־• . בשירה' ואת
.לבין בני דורו. צאו ההונגרי בינו
הרשימה הביבליוגראפיה יכלה לה-
יות נדיבה י יוהד ולכלול גם את
ספרי "מאירי בפרוזה, מאחר של-
:אין הם סחורה נפוצה כל הדעות

• " ' .. .*עוק.
עאייד־ שד

בשולי הזירה הספרותית
. מבוע, ?יצירה דתית ־-
כפפדות, כחגדה ו5«ח«
שגזז• געריכת יעקב
5 איגוד הופדימ אבן־הן
דתייה כישראל, ?וכץ -

י"*.
מנקודת ראותו של העוקב אח־
:הישראלייז בכללה ני- .די הספרות
''יהס^הגומליך בין תן לתאר־'. יאה
;ל- משתתפיו כתב־העת הזה. וביךי
־
בזירד1 בין כלי"שאר •"ה&חקגים'?' י
הספרותית על דרך השלילה בל-
בד: בתוכו אין הד לקיומם של
האחרים ולבעיותיהס, כשם שבי-
ניהם אין מזכירים, ואולי גם אץ
יודעים, את שמו ואה קיומו;
וזאתי אף כי: גם הוא, ככתבי־העת
הספרותיים האחרים, מרכז סביבו
קבוצה משלו. אלא שהוא אינו
הכנופיות" ה־ , משתתף. ב"מלהמת
ספדותימ וחי לז בצנעה בעיירה
לעצמו, בלי שמץ , הנידחת שבחר
של נסיון או של יופרה"להגיע

אל מרכז הזירה.
אפשר :היה לומר, שאופן כזה
.של התנהגות ספרותית הינו יותר
מכובד, יותר תרבותי ואף הולם
יותר את העיסוק;" אולם דומה,
שלא הבטחון העצמי של מי ש־
:באמיתו ואיגד תלוי באח- בטות
רים עומד מאחורי הצניעות 'הזאת,
אלא להיפך — הרצון לקיים איזו
פינה מיוחדת לאנ"ש, מפני ש-
בלעדיה לא יורגש קיומם. קשה

לצפות לגדולות כאשר בסיפור ה-
ראשון בקובץ, שהוא — כנראה
העורך, לא במקדה — סיפורו של,
אתה מוצא שהסופר מדבר בלשון
בית־ כגון זו: "המכתב שלי אל ?.
הדין הלונדוני, היתד. לו השפעה.
אחד ?הדיינים שמכיר אותי, ?הת-
עניין כיצד הכיתני בברצלונה
ואפר להם שהמכתב הזה הוא
חשוב לשיקול י דעתם. שכן שמי
ידוע להם באיש שיש לקבל אה
..העתקתי דבריו באמון'?.•: אלמלי ־
במו 'יד& דדי.־-ן5א %(?«#?? מאמיןדןש־:-
ניסוה עתוינאי-עולג,;דה יהוא מהין;
\."r^w^^^:^w$^s'9.
י. עם זאת בקובץ; שבו 29 •מש-
תתפים, גם אם ניתן לאפיין את
כללותו כקלושה,' קשה לדבר על
רפה אחידה, הסופד הוותיק 'שר-
גא קדרי כותב בסגנונו הנקי ה-
מוכר' ןיפור שהוא גם אמירה
מרומזת על היינו כאן. אהרון
מירסקי, המשורר היניפלה' וחוקר
הפיוט, מגילה בטחון עצמי נמרץ
בנסיונו י לקבוע ?מהי שירה.דתית.
בכתי- חיים חמיאל מנויסד. ורגיש '
שירים .מבדי להיכשל. ככלל בת ?
מעניין מדור המכה יותר.ממדורי
דברי הספרות, אף כי לא .כל ה-
'ראויים'לשם "מסה". מאמרים בו
רשימתו הקצרה, הנכונה והטל־
י מפתו של בבת של צבי קפלן' על
הרב סולובייצ'יק, "איש האמונה
הבודד", לא היתד.' מפסיזד, דבר
גש אילו לא היה העורר מהדר

אותה בתואר "מסה'*.
אולי טוב י לסיים במובאה כתוך
השיר של צפורה חיה לידר, "הפ-

 "פייג
נים. הס לא. ראי הנפש";

לאמת / שתיקה 5. / .סייג לשתי-
קה / שירה". כל קורא יעריך
K> לפי טעמי את מי ששד כדי

לשתוק.
מאיר שד

סיפור מחלה והחלמה
'rtrtsri ". :או5ק - .' 

י: אוריאל'

? אידיאל ־"אופק ידוע כסופר יל-
דים, - כחוקר ספרות ילדים ובמי
שהיד. עורך "דבר. לילדים" במשך

תקופה ארוכה.
ספרו זה, "תפונת דם", הוא
אמיתי על ,מחלה והחלמה" . סיפור
סיפורים :אמיתיים מסוג זה —־
על פציעות• ומחלות קשות ™־
נפוצים לפדי בדוד האחרון, . !נעשו
. בתהומי אמ- ויש להם ביטוי גם
נות אחדים, כגון ציירים שהנושא
המרכזי בתערוכותיהם היא "ני-
תוח לב פתוח". הבעיה המרכזית
של? ספר, . הפתעוררת עפ. קריאתו
המתאר ת-הליך על מחלה' היא
הקורא. למסופר. קיימה . היחסי של
נטייה שיל הקורא להזדהות עם
התולה, הן בתהליך גילוי המחלה

והן בתהליך ההחלפה•
י ספד כזה מעמיד את המבקר
הוא בעמדה .בלתי־גוהה,. .כאשד .
יודע שכל מלה .שיאמר תחול
על בשר .ודם ממשי־ ־שאיננו

גיבור ספרותי. אם :ייאמרו. מילות
:דם", . אופקיביקורת יעל:' גיצוד; '"תפוגת ־ אוריאל :אילו" גצמרו. .על-: ..
התגמגות'נ־גתלוגותיו'.יביוצא עצמו<:
בחב" .  הנימוסים המקובלים

,
באלה.

דתנו אינם גורסים אמירת שבחו
או גנותו של אדם בפניו, גם
אם הוא חושף את תכונותיו מר-
? וידוע לכל בעל עץ ~ צונו
אדם נחשף .יזם־יום ושעדרשעה,
גפ בלי שיכתוב "סיפור אמיתי".
אין ספק, שלאוריאל אופק היה
צורך פנימי לפרוק מעל עצמו
מעמסה נפשית קשה של שלוש
שנות מתח וסבל. לטובת ד»םי"
פור" ניתן לומד, שאין הוא מש--
. בגורלו של עמם. הקורא מתעניין
האיש. משתתף בסבלו ומצפה
להחלמתו, אך הוא נשאר מחוץ
.של הספרות באפנות. . . לתהו«ד,
הקורא יזכור לכותב את נגיעתו
באמנות בסיפורי הילדים שכתב
ובתרגומיו, ואולי ייגרר גם לפפ*
קולאציה, שקיים קשר בין מרחבי
היצירה שאדם בוחר לו לבין

קשייו ליצור במרחבים אחריה.
שר מאיר.


