
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

לפני טמפל, שירלי את פגשה היא פינס גיא לפני
היא קמחי רפיק לפני פייסל, המלך של מיופיו התרשמה היא פרי סמדר

פלאום, שלומית חושפת: גוברין נורית פרופ׳ בהודו. רוחניות ספגה
מהטמה את שראיינה אחרי הנשייה לתהום נעלמה ארץ־ישראלית, עיתונאית

והתיידדה טאגור ההודי המשורר של באשראם גננת הייתה גנרי,
בודדה מתה פלאום שנה 40 לפני גורדון. וא״ד ברנר י״ח עם

משוגעים חיים עשתה לפחות אבל ובחוסרכול,

לימודי את החלה כשאך ,1962 סתיו
העב באוניברסיטה שלה המשפטים

ורבה דורית הסטודנטית עלתה רית,
היו אלו חבילה. ובידה לתל־אביב,

אל שלחה שאמה ומצרכים מאכלים
שהתגו פלאום, שלומית ידידתה,

חששה "שלומית רחביה. שבשכונת 18 מטודלה ברח' ררה
היה לא שגם וכיוון אותה, דרס שאופנרע אחרי לרחוב לצאת

לשופטת שהפכה מי נזכרת לה", לעזור רצתה אמא כסף, לה
להכניס כדי רק "עליתי בייניש. דורית העליון בית־המשפס

את לי להראות והחלה אותי תפסה היא אבל החבילה, את
אבד, ויופייה מבוגרת, הייתה היא הקירות. שעל התמונות

שחור שיער עם אקזוטית יפהפייה הייתה היא בציורים אבל
בית־לחם, בשדמות הרועה רחל את תיאר אחד גובלן גולש.

וש יפת־התואר לרחל המודל הייתה ששלומית לב ושמתי
ואמרה מתפקעות מגירות על הצביעה היא העיניים. חורת
וידידות ידידים אנגליים׳: מלורדים ׳מכתבים מלאות שהן

אין שנים שזה ואמרה נאנחה היא אבל באנגליה. רמי־מעלה
נותקו". הקשרים וכל להתכתב, כוח לה

הגדר אחותה ושל דורית של אמן ורבה, חוה אל במכתביה
שר הטובה חברתה על מספרת פלאום הייתה הררי, פנינה לה

"כשהייתי לעתים. אותה שכינתה כפי שושנקה, או שנה,

◄ ◄ ◄

שס־נ בטבת א׳ יגויס ר | 6.12.2002 ת
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הגדוד

 קוד□( מעמוד )המשך
 נד ,’שלי׳ החברה זו ׳הנה, אמרה, היא בדירתה,

 גב: וראיתי "הסתובבתי, בייניש. דורית כרת
 אופייני היה שושנה. היא סי הבנתי לראשונה

 כשריונו. צב היה ללבה הקרוב שהיצור ועצוב
היפה הדוגמנית אחד מצד הזה: הניגוד לי כאב
 ומיוחדת אקזוטית אישה לציירים, שקסמה פייה

 קשישה היא וכיום מעמד, בעלת הייתה שפעם
 בבדידות אותה, זוכר אינו שאיש וענייה חולה

.’הטוב ידידה הוא שושנה ששמו צב שבה נוראה
 נפטרה ,1963 בינואר 3ב־ אחו־־כך, קצר זמן

 ביותר המרתקות הנשים אתת פלאומ שלומית
שהקדי פמיניסטית ישראל, בארץ אי־פעם שחיו

 גודדדן, וא״ד ברנר י״ח של ידידתם ומגד- את מה
 גדולי את וראיינה תבל ברחבי שנסעה עיתונאית

 בהעדר סספל. שירלי ועד גנדי ממהססה עולם.
 "הישראלית לתואר ראויה היא לסתר, נוסף טוען

 במשך תתגורדה 192 2שס־ כיוון בהודו״, הראשונה
 סאגוד, ־בינדרנת1 של באשראם תמימות שנתיים

לספרות. נובל פרס חתן
 בקובנה 1893ב־ נולדה פלאום שלומית

וש בניס שני בת במשפחה רביעית שבליטא,
 מקבלת ובלתי עזת־אופי "ילדה בנות. לוש

יש 'בת שלה, באוטוביוגרפיה כתבה מרות",
שמז ילדה ,1935ב־ אור שראתה נודדת', ראל

 .’הכול על "הכבידו ועקשנותה הסוער גה
 מררנותה, על מכות ספגה קרובות לעתים
 בלי ועגומה בוכייה לישון נשלחת והייתה
 עד הנני אלו ילדות חוויות כשל’ ערב. ארוחת

 כסזזמו־ נהלות ולהיעלב להיפגע נוסה היום
 לי ונוח עצמי, כתוך סגורה הנני לפיכך רות.
 כאיל־ כתבה, ,’בבדידות שרויה להיות יותר

אחיו שתי שיבואו. השנים מצוקת את מנבאת
 הסתכסכה היא ואילו נוחות־מזג, היו תיה

 אולם ׳ים, הזו של לבותיהם קניתי "לרוב תמיד.
 הייתי מוזרה לרוחי. הבינו לא משפחתנו בני

למגרעת". לי נחשב זה ודבר בעיניהם,
 ממנה שדרשה אמד- את אהבה לא פלאום

לעו לאישה. כיאה ובנועם בצייתנות להתנהג
 לודיא, יצחק "האב, אבית את העריצה זאת מת
חרובית וגם בתים בעל עשיר, יערות סוחר היה
 אולי לפלאום, המשפחה שם את שינה והוא שת,

 מספרת ,’מדיי יהודי לו נשמע שלוריא מפני
באוניברסי לספחת מהחוג גוברין נורית פח־פ׳

 שלומית את מחדש חשפה אשר תל־אביב, טת
 היה "האב הנשייה. מתרגם אותה ושלפה פלאום
המרכ הדמות היה והוא הרצל, של נלהב מעריץ

ויל אשתו את חייב הוא שלומית. של בחייה זית
 שלימד פרטי. מורה והביא עברית, לדבר דיו

 האב ארבע. בגיל כבר העברי הא״ב את אותם
כש לנסיעות, בתשוקה הקטנה בתו את הדביק
 עסקיו. לרגל רוסיה ברחבי מסעותיו על סיפר

ישראל'. ארץ על החלום את בה החדיר וגם
 לאמריקד- היגרו המשפחה סבני שכסה כיוון

 ספרייה הייתה בבית אנגלית. גם שלומית למדה
 היא אף נשלחה 14 ובגיל הגרמנית, בשפה עשירה
 שנעשה יחיאל הבכור אחיה כסו כגרמניה ללמוד

 הוראה. שלמדו ורחל, הילדה ואחיותיה מהגרם,
לג בסמינר ללמוד ה;חל גשו 14 בת הייתה היא

 מעבודה עצמה את מפרנסת בפרנקפורט, ננות
 שעה "אותה עוני. בשכונות בגני־ילדיס מעשית

 להושיט בחיים, מועילה להיות ההחלטה בי גמלה
 לעבוד רלנדכאיט לחלכאים הדרושה העזרה את

.’תוכן קיבלו חיי בעדם. ולהילחם
 לב בשבץ שלקה אבית של הפתאומי מותו

 והפך שלומית את זעזע בלבד, 48 בן ברחוב, וצנח
 באלוהים, אמונתי לי "אבדה לאתאיססית. איתר

 .16ה־ בת הנערה כתבה וגדלה", הלכה גסיסתי

 לדגניה כשהגיעה
 גורדון, א״ד את לפגוש

 x תחת לנוח והלכה
 חשה הירדן, גדת על עץ

 "אתה עליה. קפץ שחגב
 לברכני באת אהובי,

 לחגב, אמרה הבוקר!" ברבת
 צחוקהופיפח ובחצי

 את תקפה "ופתאום וכתבה:
 עזה תשוקה החגב אהובי

 הסתער והוא אליי,
 המשונות בקפיצותיו
 חזי" על והתנפל

 משוחררת כאישח
 ממצב פלאום הזדעזעה

 החמור "גב הערביות: הנשים
 ופחותה בזול, כאן הוא

 האישה", היא בשווייה ממנו
 שנה. תשעים לפני כתבה

 הוא ׳הגבר גורס: "המזרח
 עולם? סדר איזה האדון׳.

 האומר: בפתגם העמקתי
 העריסה, את המנענעת ׳היד

 והאמנתי בעולם׳, שליטה
 האני בהתעוררות גם

האישה" של

שתמ החליטה ומשכר דיכאון של חודשים לאחר
 "נפשי אביה. לנעלי שתיכנס בכד תיקונה את צא

 ות־ נפשו משאת אבי, חלומות את קלסה הסוערת
 הייתה הנפשית וגדולתו הוויות", נעשו שוקתו
הע החינוך חלוצי מחנה אל נסחפתי חיי. לתוכן
הע ישראל לארץ העלייה שלפני הזמן את ברי'.
 השממה לקראת רוחנית בהצטיידות בירה

 ביקרה לד- שציפתה התרבותית
 וכאן ספרים, בלעה במוזיאונים,

 הפמיניזם, זרעי בה נבטו כנראה
 נשים של בדמויות בשהתעמקה

ההיס מן יוצאות־דופן -הודיות
טוריה.
 בשנים וגם הזו בתקופה גם

 פלאוס, שלומית את שיבראו
 מותה, יום עד רווקה שנשארה

 כלשהו, גבר של בשם נוקבת
רמז אתו. אהבה קשר לה שהיה

 "בשנה כיצד מתארת כשהיא נמצא לכך קטן
 הסו־ בבית גרתי בפרנקפורט לשבתי האחרונה

שבספריי לספרים שקירבני ש', ציאל־דסוקרס
 יפה היה לא הוא הסוציאליזמוס. ולתורת תו

 ידע ולא לוהט מזג בעל היה אבל בחיצוניותו,
 בעקרונותיו נגעו שהדברים אימת כל ויתור

 רעיונות לי סיגלתי בהשפעתו הסוציאליסטיים.
חד עניינים כמה על והשקפות

 לא ש׳ אותו עם יחד שים'.
ובי מרכס קרל את קראה מזוהה

 סוציאליסטיות, באספות קרה
 ופגשה בסמטאות הסתובבה

 ולפשעים לזנות 'מודחות נשים
 וצנופות זקנות העוני, מחמת
למ והגיעה ,’הפרך עמל מחמת
 על לוותר חייבת שהיא סקנה
5» ™ למלא ס־• פיס;•□ ח-ם r-ן ת נ מ

 על חתרתי מעיק בלב עודד-
 להילחם י־צוני על ועמדתי אישיים קשרים במה

כו היא החברתיים', הסדרים של שינויים למען
הנגלה. על בו רב שהנסתר בנוסח תבת

ברגר י״ח של נדיבותו
פייסל המלך של עיניו שחור

 18ה־ בת פלאום שלומית עלתה 1911 ב־
 ששלחה ׳עזרה', תנועת מסעם ישראל לארץ

העתי בעיר יהודים לילדים גננת להיות אותה
יל ממאה למעלה עיניי: "חשכו בירושלים. קה

 בחדרים מלוחים כדגים וכבושים מקובצים דים
 תיארה לגזרים', בי נקרע לבי אחדים... קטנים

"היל כארץ. החייב את שלה באוטוביוגרפיה
 חיווריס־צהובים, מראיהם מלריה, חולי היו דים

המו עיניהם, מספיקה. תזונה מחוסר מצומקים
 מוגלא". מלאות גרענת, כות
 השיטות את אתה שהביאה היא,

 ביותר המתקדמות החינוכיות
 להתמודד נאלצה המערב, של
 לכלוך, של בסיסיות בעיות עם

 סבון קנתה בכספה ורעב. חולי
 ידידים והתרימה נעליים ומשחת

ארו לילדים לממן כדי בגרמניה
 ולחם. מרק של יומית צהרים חת

 שפרנסה משוחררת כאישה
 וגרה גבר עזרת בלי עצמה את

 'גב הערביות: הנשים ממצב הזדעזעה לבדה,
 בשווייה ממנו ופחותה בזול, כאן הוא החמור

הח על רכוב הפלאח שגור: מחזה האישה. היא
 על כבד סל עמוסה מאחוריי רצה ואשתו מוד,

 איזה האדון■׳. הוא ־הגבר גורס: המזרח ראשה.
 שנה. תשעים לפני כתבה כך ’עולם? סדר

 את המנענעת ׳היד האומר: בפתגם "העמקתי
והאמ בעולם־, שליטה העריסה,

 של האני בהתעוררות גם נתי
.’האישה

 הסופרים ידידיה היו לפעמים
 שבזכרון־משה חדרה אל סרים

 על ולהתווכח תה כוס לשתות
 מכד "תמיד היה ברנר י״ח המצב.

 בדיבורים, ממעט עצמו, לתוך נם
 להיחבא ענוותנותו ברוב מתאמץ

 כלתי להיראות... ולא הכלים אל
 תמיד שרח בחיצוניותו. יפה

 כפי ילדה, ערד אז אני פסימי... במצב־ררח
תז עודי ברנד, בפי מכונה שהייתי  ותמימה צעי
 במלריה. חלתה היא החיים". על לשפוט בשביל
 ו״בשעת חום, מעלות כארבעים התלהט וגופה

וממ כאח לי דואג ברנד "היה כתבה, מחלתי',
למ הייתה נדיבותו לריפוי. הדרוש את לי ציא
השנה". מכל עלה

של ־עט וקלת ־עין חדת עדר הייתה פלאום

◄◄ ◄



ttu/n,העררם־
/1 IAFI

ך ש מ ה ד ) מו ע ( מ ם ד  קו
 מוזרות בה הייתה חייה כל לאידך תקומתה.
 את לפגוש לדגגיה כשהגיעה ופעם, מסוימת.

הי גרת על עץ תחת לנוח והלכה גורדון, א״ד
 באת אהובי, "אתה עליה. קפץ שחגב חשה רדן,

 והושיטה לחגב אמרה הבוקר!" ברכת לברכני
 "ופתאום וכתבה: הוסיפה צחוק וכחצי ידה. את

 והוא אליי, עזה תשוקה החגב אהובי את תקפה
 חזי'. על והתנפל המשונות, בקפיצותיו הסתער
 נכנסים אלנבי חיילי את ראתה עיניה במו

 המתרחקים, גבותיהם ר ור־־יהביטה לירושלים,
 יחיאל אחיה, שני ביניהם נמצאים האם הדהדה

בע לשורות והתנדבו לארה״ב שהיגרו ונתנאל,
מא ירושלים ברחובות "התרוצצתי לות"הברית.

 אחד כל כי יריחו, לעבר שצעדו הגדודים חורי
 אחיי. של כבבואה לי נראה היה אלה מבזעדים

 לקראת איךסוף בהילוך הם שצועדים לי נדמה
 וכשהתעוררה, התעלפה, חרדה מרוב המוות*.

הש סוב־לב "ערבי אבך על יושבת עצמה מצאה
 הקרוב". סבית־המרקחת שהשיג מים, כוס קני

 כאחות ושירתה העברי לגדוד התנדבה היא
 להקים לדמשק נשלחה 1918ב־ האדום. בצלב

למפ וכשהוזסנה היהודית, בקהילה גני-ילדים
 בגנו שנערכה בחגיגה פייסל, המלך עם גש

"הס עמוקות. ממנו התרשמה המלא, הירח לאור
 עיניו שחור והאצילים. העדינים כפניו תכלתי

 "משהפנה כתבה. שערותיו', גם וכן עמוק היה
 הרב'. מיופיו כמעט נדהמתי פניו, את אליי

 ולמדה באירופה להשתלמות יצאה 1920ב־
הנוד מונססורי מריה אצל רומא באוניברסיטת

 של השחקים וגודדי לאסריקק הפליגה משם עת.
 ענקיים חומות "בתי אחזק הפחידו ניו־יודק

 סדדגות־סרד־ האגדי בגובהם המתרוממים הללו,
 וחסר איום 1אליי איזה לכבוד נבנו כאילו גות,

 בסיס היוו ממסעותיו־. שלה הדשינ״ת נשמה".
 בהוצאת אוד שראה נודדת׳, ישראל בת לספר

מאייר. ׳לודביג
נמ נודדת' ישראל ׳בת של עותקים חמישה

 באתיברסיסה הלאומית הספרייה במרתפי צאים
"בבר ההקדשה את ונושאים בירושלים, העברית

 של המס׳לסל בכתב״ידה המוזכרת', מאת ציון כת
מהדו בשתי בזמנו יצא הספר פלאום שלומית

 גוברין נורית פרום׳ השוק סן מזמן אזל אך רות,
 מצולמת, דורה כמו יש מחו להדפיסו שראוי סבורה

 גם המלווה וזזרפעמי, מרתק תיעוד שהוא כיוון
פלאום. שלי מכחולה פרי וברישומים בתצלומים

ממל שירלי של עיותהב
שאו ברנרד של ההתרסקויות

 גובדין נורית פרום׳ שמעה לא שנה לפני עד
 תצלום כשראתה התעוררה וסקרנותה פלאוננ על
 בברלין שהצטלמו צעירות, גנבות חמש של
 ידועות מהן שלוש לארץ. עלייתן סף על 1910ב־

חלוצ  חסיוז ישראל: בארץ הרך לגיל החינוך תוכ
 רעיו־ שמעונוביץ׳, ודינה ברוידא חיה סוקניק

 והסופרים סוקניק אליעזר הארכאולוג של תיהם
 שלומית הייתה הרביעית שמעוני. ודוד ברגר

כלל. זוהתה לא החמישית והמצולמת פלאום
 של המרכזי כזרם עוסקים שספריה גוברין,

 לדמויות תמיד נמשכה גם אך העברית, הספרות
 פלאים כי כשגילתה נדלקה ונשכחתז, נידחחז

בספ קצרצרות שוליים הערות לכסה רק זכתה
 של *אוטוביוגרפיה אחריב. אנשים של רים

 עוד אבל נדירה, היא בעברית, יהודייה אישה
 ושל בכלל, נשים של מסע סיפורי נדירים התר
 גוכדין. פרופ׳ אוסרת בפרס״, הדדיות נשים

בח נשים שכן כל לבדן, מאוד מעט נסעו "נשים

נהנ לבדק נסעה פלאום שלומית היהודית. ברה
 את אישית בלשון לתאר והצליחה רגע מכל תה

אוטוביו של בז׳אנר נוסף, דבר מסעותיה. חוויות
 חטאיו, על מתוודה האדם מסוים: טון יש גרפיה
האוטוביו מסכן. הוא כסה ומספר לבו את שופך

 ספר זה החוקים: כל את שוברת פלאום של גרפיה
 עצמי, ערך מלאה עצמו־" עם ששלמה אישה של

 ׳לאושרי או הטוב׳ ׳למזלי כותבת היא מקום בכל
 כך על סתבכיינת לא היא מקום בשום הרב׳.
 שלה החברות כשכל ילדים, לה ואין לבד שהיא

 התעוזה על גאה מאוד היא נשואות, מזמן כבר
רוצה'. שהיא כמו חיה שהיא כך ועל שלק

 ,-גסעה 1935 ועד 1920ס־ שנים, 15 במשך
 הפסקה. בלא כמעט פלאום שלומית

והצל אדיסון במעבדת 'ביקרתי בארצות־הברית
 בחיי הראשונה בפעם שמעתי אתו, לשוחח חתי
מש אצל מולד חג חגגה היא כתבה. הרדיו', את

המ איל של במפעל לסיור זכתה רוקפלר, פחת
 איינשטיין. של הרצאה שמעה פורר, כוניות
 קירי. סמארי מאוד והתרשמה קלר הלן את פגשה

 קולר מאוניברסיטת כבוד תואר לקבל שהוזמנה
 כשנם־ בחינוך. קורסים פלאום למדה שבה סביק

 ניגשה סשפחתק בני את לפגוש לבוסטון עה
 עליה, הנערצת הסופרת של ביתה את לראות
קטנות׳. ׳נשים הספר מחברת אלקוס, מיי לואיזה

 בדדום־אפרי־ באירופק הבאים בססעותיה
ק  גנרי מהטמה את ראיינה ובהודו במצרים ק
 האנת־ של החינוכי במוסד ביקרה סאגור, ואת

חשי על ושמעה שטיינר רודולף ד״ד רופוסוף
 היא חולי־נפש. כילדים בטיפול המוזיקה בות

 והמופעים הציור תערוכות כל את מתעדת
 איזידורה מריקודי רב עונג "רוויתי שראתק

 העתיקים', היוונים ריקודי את שהחייתה דונקן,
 פב־ אנה של מריקודה התפעלה וכסו־כן כתבה,
מז זה ריקוד לי היה רבות שנים ש״במשך לובק
 סנוחין, "יהודי את שמעה גם היא קדושה*. כרת
 את מילא שלו שהקונצרס הכנר, הפלאות, ילד

מוזיקלי*. גאון הנהו הוא הול׳. ׳אלברס
 התאכזבה שאו, ברנרד של לביתו כשהלכה

 הרימה לא אך בחו״ל, שהוא לה כשנודע פלאום
 שכנותיו. את דובבה חרוצה וכעיתונאית ידיים,

 את המחזאי חיש כיצד לה סיפרה מהן אחת
הג של ביתה לפני אופניו על רכב שאו אשתה
 העיניים עם ׳המיליונרית כשם שנודעה ברת,

 אותו לקחה היא רגלו. את ושבר נפל הירוקות',
ני לה להציע החליט וכשהחלים חסותק תחת

 הוא ההצעק עם לביתה כשועיע שואים.
 גם ושבר העליונה המדרגה על סיד 'נכשל
ק די לא אך הועלה. רגלו את השנייה בפעם  מ

 כה". עד הבריאה השנייה רגלו את גם שבר הוא
 המיליו־ את לשאול סוף סוף העז !אושש, 1, גשו

 להתחתן את ־תרוצה העיניים, ירוקת נרית
 בפעם שאו נפל בחיוב, השיבה וכשזו אתיז'

לקוראיה. פלאום סיפרה כך שית, ,של* 1
 יחיד ראיון אסק ועם סמפל שירלי עם בראיון

 העברים לעיתונות החלומות מן הילדה של ונדיר
 ומתחה ־גננת, מחנכת היותה את פלאוס שכחה לא
מציי ״שידלי האם של שתלסנותה על ^ורת □

 אלה של וידידותם המעריץ היעזל של תנועתו תת.
מנזיפ הם חשובים עדת ביחד, אתם עובדת שהיא

שלה*. אתת סוםר ממילת אמהא־ של קלה תכי תה
 הסו־ התנועה נציגות עם גם נפגשה פלאום

 פמיניסטית היותה וחרף באנגליק פרג׳יססית
"הנ להעיר: כדי ביקחתתית די הייתה בעצמה

חוש הגברים. את מחקות האנגלרסכסיית שים
 כמו ולפעול לחשוב הזכות זוהי שחופש הן בות

 אינן הגבר של ופעולותיו מחשבותיו אבל גבר,
 הוא העיקר האישה. של הביטױ את נותנות

 עולה אז רק עצמאי: באופן ולפערל לחשוב הכוח
האישה". מהות ומתגלה
 האלה. החכמות הנשים מגזג הייתה "היא
 הוץלר תתקופה על האנגליים בסרטים שרואים
 תרדי. )ורבה( פנינה נזכרת בהודו', ניאלית
 בשחח־. קסיפק בשמלות לבושה הייתה "תמיד
 מקטיפה ברט וחבשה בקבוק ירוק או יין ארוס־

 סאגוד, רבינדרנת על הרבה דיברה היא שחת־ק
המי חייק אז ועיצב עליה rהשפ הוא כמה עד

משחחתה נבע הכול ויומי'חר, ולב! 1!שלה סטיקה

הררי: פנמה
 לבושה הייתה "תמיד

 קטיפה, בשמלות
 ירוק או אדום־יין בשחור,

 ברט וחבשה בקבוק,
 דיברה היא שחורה. מקטיפה

 רבתדרגת על הרבה
 השפיע הוא במה עד טאגור,

 חייה. את ועיצב עליה
 בכל שעברה החוויות אחרי

 בארץ באן הכול העולם,
,,עליה קטן היה

 מתנות לנו מביאה הייתה קרובות ולעתים בהודו,
 הער בכל שעברה החוויות אחרי משם. ומזכרות

ק  הייתה היא עליק קטן היה בארץ כאן הכול ל
 מנהלת שהייתה ודבק זעה אמי, של סובה ידידה
 הגן׳. ׳הד כתב־העת ועורכת ומחנכת, מעון

 מונססוד׳ שיטת אסכולק מאותה היו שתיק
 את הכירה ששלומית מכך התרשמה מאוד ואמי

אישי'. כאופן מונטסורי

* y דר3ס y אג  מיש
אסיאתיות הישראליות גם

 שלי הפלגות ויקרות, ארוכות 1הי אז מסיעות
 הצליחה כיצד השאלק ונשאלת אײכיק שבועות
 גוברין: נורית פח־פ׳ ססעותיק את לממן פלאים

 או קיימת קרן בשליחחז נסעה שהיא כותבת "היא
 ולא שלהק בארכיונים חיפשתי אבל היסח־, קרן

 הזמינו פעם לא לכך. כתוב אזכור כל מצאתי
 הוצאות את שילמו והם שונים ארגונים אחזה

 ,1929 של הציוני בקקגרס השתתפה היא המסע.
 שם בז׳נבק שנערך לחינוך בינלאומי יבכינוס
 היא פעם סדי בךשםן׳. הילדים ׳כפר על הרצתה
 תשלום קיבלה וכמובן ממסעותיק כוזבות שלחה

ותתפ סאיסליק נשלח שמצאתי הראשון המאמר
 הציגה היא .1920 בקיץ ׳גננו׳ ככתב־העת רסם
 בעיתונים פרסמה ואכן כעיתונאים עצמה את

 ו׳המש־ ב׳הארץ׳ היתר )בין מאסרים 50כ־ שונים
 היא בקביעות. לא מי^ם בשום אכל 4א״נ — מר

 גם אכל ססעותיק על פומביות הרצאות נתנה
 לה* מיוחד כישרון לה היה לחיום אי־אפשד מזה

ול עצמה את לדזעף ידעה היא אנשים עם תיידד
 שאתם והמכובדים ה/לשיריס דלתות. פתוח

 בבתיהם להתאכסן אותה הזמינו פעם לא נפגשק
 ׳סלכד היא ובעיניי כסף. או רכוש צברה לא היא

.’בביתה׳ וקבצנית בצאתק
 וע־ ההודי המשורר סאגוד, רבינררנת את

 פלאום פגשה עבודה, ־אב לדמות שהפך רול
ומע ׳מזרח על בנידיודק כשהרצה לראשונה

חב שתי עם שבאה כל־כך, התרשמה והיא רב/
 קצר זמן אתו. לשוחח כדי שלו המלון אל רות

 האשראם אל להודו, נסעה ,1922ב־ אחר־כך,
 בתרגומה שלום׳, ׳נווה או ׳שנטיניקטן׳, שלו,

 רכות, שפות וכתבה שדיברה כיוון פלאום של
 למזכירתו, פלאום שז׳דסית את סאגור הפר

שלום ׳שאנטי/ לה וקרא
 וסשו־ חסידיי עם יושב המשוח־ היה כערבים

ך עו מ מוד־ )ה (1 בע »

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



שת  העולם א
הגדול

ך ש מ ה ד ) ו מ ע 6 מ 6)

כעבור החיים. יעל הפילוסופיה על הטבע, על השירה, על אתם חח
האש־ מילדי כשישים של למחנכת העברייה הגננת הפכה קצר זמן

 אריגה ציור. באטיק, עבריים, וריקודים שירים אותם לימדה ראם.
 המבוגרים, לתלמידים בגרמנית שיעורים נתנה זר" מלבד ונגרות.
 אדומה ונקודה בסארי, לבושה כשהיא וסנסקריט. בנגאלית ילמדה

בנו, גם’ המזרח. של הפילוסופיה אל נסחפת בבית, חשה מצחה, על
"ואמנם כתבת ה־אסיאתיות", מאותה משהו עוד חי ישראל, בנות
 חד ונפשי אסיאתית',7 עתה: לי משננת שאני החביבה, המילה זוהי
יש בארץ שם, אנחנו כמה זוכרת שאני אף על כך. משום עליי גגת
 האסיאתיות מאותה השארית כל לטשטש משתדלים שלנו, ראל

 את ומקבלים לאירופאיות רק ושואפים אירופאים והננו שבקרבנו,
שבוע*. המודרנים שבהם", ׳המתוקנים מכל הרע
 אל פלאום אותו קירבה סאגור, עם שהתה שבהן בשנתיים 

 הודו את עזיבתה לאחר בירושלים. לבקר תכנן אף והוא הציונות,
 ספרייך. על תודות "רב ישראל. מארץ וספרים מתנות לו שלחה

חשיבו את ולגלות כולם אותם לקרוא פנאי לי היה חולה בהיותי
.’שאיפותיו ועל עמך חיי על נפלא רישם בי יצרו הם הגדולה. תם

 אותה מזמין סאגור היה האשראם את עזיבתה אחרי גם לה. כתב
המע לארצות כשנסע האישית, מזכירתו ולשמש אליו להתלוות

"שאנ במילים אליה פונה והוא ואבהייס, חסים אליה מכתביו רב.
 טאגור". רבינדרנת לך המסור ובברכה "באהבה חדתם ,’יקרה סי

 פלאום הייתה שנת שמונים בז והוא ,1941ב־ סאגור כשנפטר
 ביוגרפי ספר בכתיבת לנפשה תיקון מצאה היא ומדוכאת. כואבת
שונים. בעניינים שיחותיו ואת הרצאותיו את אספה שבו עליו,

הלכה ישראל ארץ הלכה, פלאום ששלומית מקום "לכל
 את הציגה היא מקום "בכל גוברין. נורית פרופ׳ אומרת אתה״,
יהדותה, את מבליטה המתחדשת, ישראל מארץ כאישה עצמה

 * בב־ כשהייתה ,1934ב־ אישה״. היותה ואת ציוניותת עבריותה,
"ואראה אבנים. צעירים עליה השליכו השנה, ראש בערב רלין
 מבועתת, כתבה פניי', על חולפים מבוהלים פראיים פנים

 התנפלויות ראיתי הראתה, בחלונות שמשות נפץ קול "שמעתי
ם- והכאות ברחוב, לתומם העוברים אנשים על נעשיתי מגלבי

 מה הבא, היום יילד מה המחשבה: מן מוות עד נעלבתי עצבנית,
 ונפשי אי־שקטה, נעשיתי ביותר. הקרוב העתיד בחיק לי צפון
 ארץ על געגועיי מרוב למשכב ונפלתי חליתי בברלין. קצה

 נסיעותיה את לדלל החלה לארץ, משם כשחזרה ישראל".
לארצות־הברית. 1939ב־ הייתה שבהן האחרונה לחו״ל,

 העיתונאי. או החינוכי הממסד תוך אל להתברג הצליחה לא "היא
 ואחרות הארץ, מן נעדרה היא המעצבות שבשנים הייתה שלה הבעיר

מאות היה הפיחת, את לקצור הזמן וכשהגיע במקומה, התברנו
 לעבוד קל היה לא גם הנראה, "ככל גוברין. פרופ׳ אומרת מדיי',
 מכולם. יחזר יודעה שהיא והרגישה מוצקות, דעות לה היו כי אתת

 משוגעים. חיים עשתה היא השתבש: לא ואולי השתבש. הכול וכך
.’יותר מאושר מי שנשפוט אנחנו וסי מרתקים, חיים לה היו

 חייה את חיה לארץ, הסופית חזרתה אחרי ,45 מגיל זאת ובכל
אק ומכתבות מתרגומים מהרצאות. איכשהו התקיימה היא במדרון.
לאנ מודה שהייתה היימן, הילדה אחיות שתי בארץ לה היו ראיות.
קת לשפות, סודה פלאות הלנה ורחל גלית  מבוגרות היו שתיהן חז

האוס גוברין. פרופ׳ בתל־אביב. והתגוררו שנית במספר משלומית
 הכתבה שבעקבות מקװה פלאית שלומית על לביוגרפיה ועמר פת
 עוד שיוסיפו האחות, של ונכדיה ילדיה אולי משפחת בני יימצאו הד

לעזור. עשוי לארה״ב שהיגרו אחיה על מיוחל גם פרסית
 בייניש. דורית :זכרת משפחה", לשלומית שיש ידענו "לא
שית וסקרנות רחבים התעניינות תחומי היו "לאמי  והיא לאנ
 חשוב מאוד לה היה וסשונית מסכנים של גלריה אליה אספה

 חשבה על להתבדח היה אסור בבית נלגלג. ולא אותם, שנכבד
 של "בגלריה נכס". לי השאירה היא ומבחינתי, האלת החברים

 אלא מסכנה, בדיוק הייתה לא שלומית בהם, טיפלה שאמא אלה
 תמיד "אמא הררי. פנינה אחותה, מוסיפה ומיוחדת', בודדה
 דואגים, הרבה יש מיוחסים ולאנשים גזעיים שלכלבים אמרה
כל אהבה לא אמא רץ. לא אחד אף האלה האנשים אחרי ואילו

מיוחסים". אנשים לא וגם גזעיים בים
 והיא עליה, גברו פלאום שלומית של והסוכר הלב מחלות

 ינואר בראשית בירושלים צדק׳ ׳שערי בבית־החולים נפטרה
בדי הרבים ולמכתבים לציורים קרה מה מושג לנו "אין .1963

הד את שפינה מי אם אתפלא "לא הררי. פנינה אוסרת רתה",
 למזכרת שומרת אני לזכז־ת כבוד מתוך לאשפה. אותם זרק רת

בעצמה". שרקמה מפות ובה לאמי, ששלחה קופסה
 קברה על ניצבת הזמן, בשיני אכולה אפיית אבן מצבת

 אזד רבות לא שנים שנפטרו אחיותית גבעת־שאול. ־העלמיןשבבית
 שלומית ״פ״נ שמוט את עליה ורשמו הסצבת את שהזמינו הן רית

 ׳כת שזוהי לסר בכיתוב זכר שוס אין פלאום*. יצחק שאול בת פרידה
 כל־כך. רבים בתועסיס דרך ופורצת חלוצה אותה נודדת', ישראל
ת ולא ועבת לסף סישוע זאת א זקף כאילו כו  עשרות שזה ניכר א
 על הניח מעל שמית®־ הברוש רק הקבר. את איש פקר לא שנים

■ יבש. ואצטרובל קטן ענף פלאים שלומית של מגבתה

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


