משוררים דומים לילדים ,ביושבם ליד שולחן הכתיבה רגליהם
ס .י• לץ

אינן נוגעות באדמה.

יחתור אל שלוש מג 
מות :
א .להגיש לקורא מ 
מיטב היצירה הספ
רותית העברית וה 
עולמית.
ב .ליצור מגע ביו הספרות העברית לבין יצירות
ספרות הנכתבות על ידי יהודים ועל נושאי□ יהודי□
בשפות שונות בארץ ובחו״ל .יצירות המהוות יחד
ע□ הספרות העברית את הספרות היהודית.
ג .לעקוב אחר הספרות הערבית הנכתבת בארץ
ובארצות ערב ,לתרגם מהספרות הזאת תוך שימת
דגש על רב גוניותה.
*

ברשימתו של י.ח .בילצקי על "פרקי יותם" לישעיהו
אברך מופיע ציטוט של אלתרמן לאמור" :שתי
פנים אלו ,פני ארץ ישראל ופני השאלה הגרמנית
הם שיקבעו קלסתר פניו של העם בדור הזה ואולי
לא בדור הזה בלבד ,כי יחסינו לארץ ישראל ויחסינו
לעם הגרמני תקבענה לא ׳מיהו יהודי׳ אלא מיהו
ומהו העם היהודי.״ (״עתון 1977״ ,עמי  .)16בנושא
זה עוסקים בעקיפין גם סיפוריה□ של איתמר יעוז
קסט ויוסי הדר .סיפורים אלה מצביעי□ ג□ על
ישראל שלאחר העליות ההמוניות ,זו ישראל אחרת
ונבדלת מישראל של שנות ה־ 40וה־ .30לקטגוריה
זאת מצטרף גם סיפורו של א .בני ,סופר מן העליה
הבולגרית.
כזרקרדרז ך*אךך3ו של
מביט היינריך בל על "התסביך הגרמני" בסיפורו
"בתו□ המלחמה" ,שקטע ניכר ממנו פותח את
הגיליון הזה.
בסיפורה של אסתר ראב (שפורס□ לראשונה לפני
 43שנים ,ב״גליונות" ,שבעריכת י .למדן) חוזר אחד
הנושאים הדומיננטי□ בשיריה :האשה והקשר
בינה לבין אדמתה.
״מלחמה ומצור בספרות הישראלית (— 1976
)1967״ המשך מסתו של אהוד בן עזר "פורצים
ונצורים״( ,״קשת״ ,קיץ  ,)1968הוא נסיון לגלות
הדי□ מן המלחמות האחרונות׳ בכמה ביטויי□
ספרותיים מן העת האחרונה .המשך מסתו של א.
בן־עזר ,בגליון הבא.

i

הלכה וקרבה אליהם .מתחילה היתד ,כרעם רחוק המתגלגל ,ז

גן שחרב
אסתר ראב
עליה היו משומשות בצד אחד כלפי חוץ ושני

ן

העקבים שחוקים לאותו צד עד אפס — ודאי גרמו
לכך רגליה העקומות ,בצורת פרסה .הגרביים
היו גסים והטביעו קמטים ברגל ,השמלה התחתונה
מאריג־צמר אדום ארוכה היתד ,מן העליונה מחוסרת־הגוון,
פניה היו יבשים עם עיני־ תכלת מימיות ,העור השזוף צפד
לעצמות וכן היו ידיה — נוקשות וגרמיות וטבעת־קידושין
של כסף שקועה עמוק בבשרה היבש — ידי איכרה היו אלו,

מכומשות מרוב עבודה ; היה בכולה מנוקשות האבן הנתונה
לרוחות ושטפי־גשם.
בבירות העיר החלו חייה עם בעלה ,סוחר אמיד; סחור סחר
בפירות ירוקים ויבשים מטובם ושפעם של הלבנון ודמשק
הקרובה; ברכה היתד ,בידיה הנוקשות של האשד ,הצעירה:
של משמשין כי יעבש — ידיה מלקטות את הפירות
המקולקלים מתוך הטובים ,מיבשתם ומאווררת אותם:
צימוקים אשר שולח בהם הרזון היתה טובלתם בשמן עד
שתפחו והתנוצצו כחרוזי־ענבר אלה שלגרגרות היפהפיות
העדינות .ידוע ידעה להבדיל בין מיני האגוז ,הבטנים
והשקדים השונים ואת תמרי ארם־נהרים היתד ,משרה ברוטב
ומיצים שונים עד שהיו צפים בתוך כדיהם כבתוך דבש
צהוב וכבד־ריח .וכשתפחה כרסה היתד ,מתלבטת זמן־מה
בין השקים ובהיסח־הדעת כמעט נפלט יצור מזור,ב לתוך
החנות פעם ופעמיים ,שנה ושנתיים ושני יצורים התלבטו
לרגליה בין שקי המשמש והשזיפים ,רעו להם בפירות
כעגלים קטנים ,הלכו ותפחו ,הלכו וגדלו.
הקטנים רעו להם בכרם־החנות והאבות הלכו מחיל אל חיל,
סחרם פרץ וירבה מאד ושטרות הכסף הלכו ונצטברו;
והנה לפתע נסתבכו אי־שם שבילייעולם — והמלחמה

י.3 .

דו־ירחון.
העורך :יעקב בסר.
עריכה גרפית :מרגלית צפתי.
כתובת המערכת:
ת.ד ,1812 .ת״א.

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות.
המערכת אינה מחזירה כתבי יד שלא הוזמנו.
הודפס בדפוס עמל ,טל׳

.58498

בצעדיה ,עברה מעץ לעץ I

והזהיבו .האשד ,מדדה את הפרדס
ובידיה הגרומות הלכה הלוך ומשש ,הלוך ולטף את ד,פיחת
הגדולים והמחוספסים ,נקתה במטפחת את הכנימה השחורה,
פה ושם הפרידה בין הענפים לבל ילחץ הפרי ביניהם;
הפרדס בהבשילו הפיץ ריח כמחסן ההוא וגן־העדן החדש
הוסיף ענף על ענף ,צמח ונתבדר וידיה של האשד ,עושות
בו ושולטות בתגובתו כאז כעתה.
אולם התנובה שהיתה נשלחת למרחקים ומביאה תמורתה
זהב מושלכת עתה ערמות ערמות בצדי־דרכים וערביים
קונים אותה כשהם משלשלים מתוך בלואיהם פרוטות קטנות

ומזוהמות .את הבהמה והעוף יפטמו בפרי־הדר זה ,כי סגר
הים על הארץ הקטנה והנה נחנקת היא תחת שפע פירות
זהבה — ,ולחם אין ,אין לחם ליהודה הנטועה!
המשפחה הקטנה אף היא כבר אוכלת תפוחים במקום לחם.
האיש יטול לו סל ימלאהו לימונים וירד השוקד ,למכרם
ותמורתם יביא קומץ קמח הדומה לסיד אפוד ,תפל .האשד,
תולשת עלי חובזה במורדות השלוליות ,רוקחת ומטגנת

פטריות — מטעמי המלחמה הם .לא יתבייש עתה גם האמיד
באחינו להעלותם על שולחנו .עברה עוד שנת־ מלחמה ,שנה
ארוכה וכבדה ,אזלו שטרות־הכסף התורכיים ,הקטנים והח 
שובים ,אחד אחד .המשפחה קבעה דירתה בתוך הפרדס

השמיני —״.
״אכן״ ,אמר ,״לוהנגרין — אבל אצלנו בבית אכלו מרג־
רינת־סאנלה .אינך רוצה את בדלי־ד,סיגריות ?״
"לא" ,אמרתי" ,הבא אותם לאביך .אני מקווה כי יסטור
לך ,כשתבוא הביתה עם אותות־היונקר על כתפיך".

"זאת אינך מבין" ,אמר" ,פרוסיה ,קלייסט ,פראנקפורס
על־ נהר אודר ,פוטסדאם ,הנסיך פון־הומבורג ,ברלין".

*
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"בקשר לקלווה לא עולה על דעתי שום דבר" ,אמר" ,ממש
לא כלום .לך היא מזכירה משהו?".
"כן" ,אמרתי" ,את לוהנגרין ,את תווית־המרגרינה ׳ברבור־
בסרט־כחול׳ ואת אנה פון־קלווה ,אחת מנשותיו של ד,נרי

פרק מתוך "ערב" של עלי שכטמן ,בתרגומו של משה
יונגמן ,שיריהם של אברהם סוצקבר ,ה .לייוויק
ואריה שמרי ,רשימתו של י.ח .בילצקי — אינם
אלא טעימה זעירה מן היצירה בלשון יידיש המו 
סיפה להתפתח בארץ .בגליונות הבאים ניתן ביטוי
יגם ליצירות סופרים יהודים הכותבים אנגלית,
רוסית ,צרפתית וכר ...כבר בגליון מס׳  2נדפיס
פרק מתוך רומן של סול בלו ההולך ומתרגם.

הדי הזמן הקולקטיבי ,וחרדות־העבר ,אם ניתן
לומר כך ,עולים משיריה□ של אבא קובנר ויאירה
גנוסר .עוזר רביו בדרכו ,עורך מסע־תחקיר פנים־
נפשי ,ודן לוי ,שבימי□ אלה התגייס לצה״ל צועד
כאן את צעדיו הראשוני□ והבוטחים ,לדעתנו ,ב
שירה.
האמרות ,שמעל עמודי העתון הן משל סטאניסלאב
יז׳י לץ — משורר וסאטיריקון פולני־יהודי ,שנפטר
ב־• .1968

1
I
I
I

עכשיו שנכנסנו לקלווה ,הפסיק ממלאכת־תפירתו וישב
שפוף לצדי ,עם נשקו של אצבעוני בידו.

*

בשנת  1943נפטר בא״י המשורר מרדכי גיאורגו
לנגר .הותיר אחריו שני ספרוני שירה צנומים .ספרו
השני "מעט צרי" הופיע שנה לאחר מותו .למרות
ייחודו וערך שירתו הלך והשתכח המשורר .היתפ
סות לאופנות חולפות מצד אחד ואווירת הזלזול
בערכי העבר מאידך סייעו להשכחה זו.
אנו שמחים לפרסם חלקי□ מעבודת המחקר של
מרים דרור( ,אוניברסיטת ת״א) ובדרך זו להשיב
את המשורר אל תודעתם של קוראי שירה.
מערכונו של נג׳יב מחפוז ,בתרגומו של שמעון בלס,
מאפיין את סגנונו של יוצר חשוב זה בכתיבתו על
חיי העם המצרי ,בעיותיו ויחסו אלינו.

אך לאט לאט הלכה וקרבה יותר ויותר; דרכי־ ומשק נתמלאו
חילות־ תורכיה ואף של אשכנז הרחוקה ,הפירות הטובים
הלכו אל פיות הצבא העורך קרבות ,הלוך חינם ,אין כסן.
ובני־הארם השלווים גורשו מגן־ערנם ,מן המחסן המלא
כל טוב בעור תפוחם תקוע להם בגרונם ...ולאט לאס
נוקו השיניים ,עם אזלת הכסף אזל גם המעשה ואחת גמרו ן
לעזוב את העיר שבה חיו שנים רבות ולעלות לארץ־ישראל.
ובני ארץ־ישראל היו נוטעים אז פרדסים ,חופרים באחת
ומשקים במימיה,ן את העצים — פירות וגן היינו ד»ך ,גן ו
נושא פרי; ידיה הגרומות של האשד .השתוקקו לבחוש
בפרי .נטעו להם האנשים פרדס בארמת־החומר הטובה
שבאחת המושבות הגדולות ,שאחינו בני־ישראל פרצו ורבו
וראו בה ברכה במעשה־ידיהם .העצים אשר נטעו הזוג
גדלו :הדרים קטני־קומה ,אך עקשנים ורעננים ,ובהגיע
תור תנובתם כוסו העצים פירות ירוקים וגדולים שהלכו

"נו" ,אמרתי" ,חושבני שקלווה כבר הייתה פרוסית בשלב
מוקדם למדי — ואי־שם מעבר לרד,יין נמצאת עיירה קטנה,

היינריד בל
בוקר אך זה האיר ,כאשר הגענו לגבול־גרמניה:
משמאל נהר רחב ,מימין יער ,שאפילו משוליו
ניכר היה ,מה עמוק הוא .הס הושלך בקרון .לאיטה
נסעה הרכבת על גבי פסים מוטלאים ,חלוף על־פני
בתים נקובי יריות ,עמודי־טלגרף בקועים .הקטן ,שישב
שפוף על ־ידי ,הסיר את משקפיו וציחצחם בקפידה.
"אלוהים" ,אמר לי בלחישה" ,יש לך שמץ־מושג ,איפה

ושמה ו ז ל",

"אלוהים ,כן" ,אמר" ,כמובן ,הרי זו שיל".

אל מעבר לרד,יין" ,אמרתי" ,מעולם לא חדרו הפרוסים
חדירה של ממש .היו להם רק שני ראשי־גשרים :בון
וקובלנץ".

"פרוסי,"3

אמר הוא.

"בלומברג",

אמרתי

אני.

"העוד

נחוצים

לך

חוטים?"

הוא הסמיק ושתק.

אנחנו ז"

"כן" ,אמרתי" ,הנהר ,שראו עתה עיניך ,שמו אצלנו
נהר־הרהיין ,היער ,שרואות כאן עיניך מימין ,רייכסוואלד
שמו — ועכשיו תבוא קלווה".

הרכבת נסעה לאיטה ,הכל הצטופפו ליד דלת־הקרון הפתוחה
והשקיפו על קלווה; זקיפים אנגליים בתחנת־הרכבת :רפו
יים וחזקים ,אדישים ועם זאת עירניים :עדיין היינו שבויים.

"האם אתה מכאן?"

"לא" .הוא היה עלי לטורח .כל הלילה הוציאני מדעתי
בקולו הדק של תלמיד־הפרימה •) ,סיפר לי ,איך קרא
בחשאי את ברכט ,טוכולסקי ,וולטר בנג׳מין ,את פרוסט
ואת קארל קראום; אמר כי רצונו ללמוך סוציולוגיה ,אף
תיאולוגיה ,ועתיד הוא להיות מסייע במתן משטר חדש
לגרמניה; וכשעצרנו בניימווגן עם דמדומי־ בוקר ,ואמר מי
שאמר שהנה בא הגבול הגרמני ,חקר בחרדה אצל כל נוסעי־
הקרון ,האם יש מי שיחליף חוטים בשני בדלי־סיגריות,
ומשלא נמצא בעלן ,הפציר בי כי אתלוש מצווארון־מעילי
אותם סמלים שהיו עליו ,שנהגו לכנותם — חושבני —
אספקלריות ,ואהפכם לחוטים ירוקים־כהים .פשטתי את
מעילי והתבוננתי במעשיו של הקטן ,כשהוא פורם את
הדברים הללו בפיסת־פח ,תוך שהוא מקפיד ונזהר במלאכתו,
אחרי־כן ממרטם לחוטיהם ואכן מתחיל לתפור לו בזה את
אותות יונקר־הדגל שלו מסביב לכתפותיו .שאילתיו ,האם
אני רשאי לייחס את מלאכת־התפירה הזאת להשפעת ברכם,
טוכולסקי ,בנג׳מין או קארל קראום ,או שמא השפעה שאינו
מודה בה ,שמקורה בארנסט יינגר ,היא שמניעה אותו לשקם
עתך ,את דרגתו בנשקו של אצבעוני .הוא הסמיק אז ואמר,
ששוב אין לו עסק עם יינגר ,כבר סילק עמו את החשבון.

•) פרימה — הכיתה העליונה בגימנסיה ,מקבילה לשמינית אצלנו.

"תבין אותי" ,אמר הקטן על־ידי.
"תן לי מנוח", ,אמרתי .אם גם לא היה עדיין בחזקת גבר,
הנה עתיד היה להיות לגבר במהרה ,ועל־ כן שנאתיו .הוא
נעלב וד,שתוסף לו ,לתפור את התפרים האחרונים בסרטיו.
אפילו רחמי לא נכמרו עליו :בידיים לא־אמונות ,בבוהן
מגואל־בדם נעץ את המחט בלבד הכחול של מעיל־הטייסים.
מפאת טיבן של זגוגיות משקפיו לא היה בידי לקבוע ,האם
הוא בוכה או שמא רק דומה כך .אף אני הייתי קרוב לבכי:
בעוד שעתיים ,לבל היותר שלוש שעות ,עמדנו להגיע ל־
קאלן ,ומשם לא רחוקה הדרך אל זו ,שנשאתיה לאשה,
זו שקולה מעולם לא .היה אומר נישואין.

האשד,
עשתו
וגוללה
תחילה

יצאה פתאום מאחורי סוכת־המרכולת ,ובטרם הת
הזקיפים ,כבר נמצאה עומדת לפני הקרון שלנו
מתוך עטיפתה של מטפחת כחולה את מה שחשבתיו
לתינוק :כיכר־לחם .היא הושיטה לי אותה ,ולקחתיה.

הכיכר הייתה כבדה ,התנודדתי רגע וכמעט נפלתי נכחי,
החוצה מן הרכבת ,שכבר נכנסה להילוכה .הלחם היה כהה,
עודנו חם ,ואמרתי לקרוא "תודה ,תודה" ,אבל המלה נראתה
בעיני נואלת מדי ,והרכבת כבר נסעה עתה מהר יותר ,וכך
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