ימי שבתו בלונדון גר ד״ר אברהם סונה — הלא
הוא המשורר אברהם בן־יצחק — בבית שהיה שייך
לאשה צרפתיה שהיתר .נשואה לאנגלי ומשנחאלמנה
גסעה לצרפת ואת הבית הפקידה בידי משרת זקן
ששרת את הזוג שנים רבות .המשרת היה משכיר חדרים כדי
לכסות את ההוצאות ושם מצא לו ד״ר סונה פינה שקטה
ונעימה .חדר ממולו — כד מספרת לאה גולדברג בספרה המעודן
והנוגע־ללב — היה גר אנגלי אחד זקן ,איש הנימוסים היפים,
שהיה פקיד גבוה בהודו ובקיא מאין כמוהו בתרבותה של סין.
באחד הימים ביקש האנגלי מן המשרת שיציגנו בפני
ד״ר סונה והזמינו להיכנס אל חדרו .עם סיומה של פגישתם,
בשעה שתיים אחר חצות ,כאשר ד״ר סונה היה עייף מאוד
אמר לו האנגלי" :אם מוכרח אתה ללכת ,לך .אך לפני
שתעזבני ,עלי להגיד לד דבר־מה :בני־אדם ,בדרך כלל .אינם
יודעים לשמור על נעליהם .אם רוצה אתה לשמור יפה על נעליך,
עליד להוציאן החוצה ,לאוויר הצח ,לאחר הצחצוח .אני תמיד
עושה כך"" .זו היתד .התגלות־הלב הגדולה ביותר" ,אומר ד״ר
סונה" .מן המלים האחרונות הללו הבינותי ,שהוא חושב אותי
לידיד באמת".
סיפור זה ,שבוודאי• אפשר היה לכלול אותו ללא היסוס בכל
אנתולוגיה ראויה לשמה על הידידות האנושית וגילוייה ,עלה
בדעתי ,שלא מן הטעם הזה ,בשעה שהלכתי לתומי ברחוב דוד
ילין בשכונת זכרון־משה בירושלים ועמדתי לפנות שמאלה במורד
רחוב נחום לוי אל עבר בית־הכנסת הגדול "אהלי יעקב".
בעמדי בקרן הרחובות ,משתאה על יופיים של סורגי־חלון
העשויים מעשי־חושב ,גיליתי לתדהמתי כי השלט ועליו שם
הרחוב ,שהיה קבוע בקיר האבן — שלט ’מסוגנן בצהוב ,חום
וירקרק כוסה כולו בצבע־שמן כחול עד שלא ניתן כלל לקרוא
את הכתוב בו .מתחתו נקבע שלט אחר עשוי פח כחול ־סגלגל
שהכריז כי רגלי עומדות ברחוב הרב י.ז .סולוביצ׳יק.
הרב יצחק זאב סולוביצ׳יק ,הגאון מבריסק ,שביתו עמד לא הרחק
מכאן ,ברחוב ישעיהו פרם ,היה אחד מגדולי חכמי ההלכה ויודעי-
דבר ,שחידושיו בש״ם ובפוסקים נהירים להם ,קבעו ללא היסוס
שהגרי״ז הנ״ל וה״חזון איש" הם שני גאוני־הדור של ימינו.
יצחק נחום לוי ,לעומת זאת ,לא נודע בשערים כגאון מבריסק,
וככל הידוע לי לא לן באהלה של תורה .הוא היה יהודי אחד
מיני רבים ,ממיסדיה ובוניה של השכונה ובין השאר הקים אגודה
בשם "קברות התאוה" ששמה לה למטרה להילחם בחיי מותרות

על "פרקי יותם" לי .אברך
י .ח .בילצקי
גישה עם פרקי יותם ,יש בה מסוד השיח בין הקורא
 XLלבין מחברם .אמת־המידה העליונה ליכולת הביטוי
טל איש הרוח ,השולח ידו בכתיבה היא במבחן
־־— הפגישה האכזרית עם הזמן ,פגישה המכרסמת בטי1י1ז
תריסי חיים של אתמול ,משמיטה כתרים ,הופכת אמיתות לכש־
לונות ואכזבות ,מטרידה את איש הרוח מעולמו ומצווה עליו
תיקונים על גבי תיקונים" .פרקי יותם" הוכיחו ,כי הם עומדים
במבחן הימים ,כי הכוחות החיוניים שהתנו אותם עומדים בסערות,
בגשמים ובברדים ,והם אינם בחזקת גרר ולווי ,אלא בחזקת
שורשים ,יסודות ובניין אב ליישות קיימת ובוטחת בברכת
הרוח.
טלו ,את פרקי גרמניה ואל תתעצלו ותפתחו מחדש את יריעת
גרמניה בעיני נתן אלתרמן ותמצאו את המאבק נגד ערפול
חושים ,סילוף ההגיון ופריקת חובות .פרקים אלה של יותם ושל
אלתרמן זוכים ויזכו לחיים ארוכים ,כי הרי כך קבעו ,כל אחד
בסגנונו ,כי "שתי פנים אלו ,פני ארץ ישראל ופני השאלה
הגרמנית הם שיקבעו קלסתר פניו של העם בדור הזה ואולי לא
בדור הזה בלבד ,כי יחסנו לארץ ישראל ויחסנו לעם הגרמני
תקבענה לא ׳מיהו יהודי׳ אלא מיהו ומהו העם היהודי"" .לא
לשנוא עם שלם ,מצווים עלינו פרקי יותם ,אך לא להתרפק
עליו באהבה מבישה ,לא ליפול אל חיקו״ .ואם תרצה לומר:
הרי זהו הנושא העיקרי של פרקי יותם  :מיהו ומהו העם היהודי
בדורנו ,מה הם מבחניו ,מהי סמכות הדורות שבעורקי דור
התקומה .מה נשאר מסולמו של יעקב :האמנם הוא ניצב ארצה
וראשו מגיע השמיימה; מהו סולם הערכים של האדם היהודי
בישראל ובתפוצות ,מה ניגונו ופעימות ליבו .בקיצור :מהי
מהותה של מדינת ישראל לאחר המכה שמונים ואחת ז כי הרי
המכה השמונים ואחת מצד חותמה על עתיד העם — חייו דמותו,
אפיו — מניינה הוא מנית לדורות ואת צלקות חותמה עוד נישא
ימים רבים .רבים מאוד.
כל יוצר טוב הוא מזיגה של זעום עפעפיים ובהיר עיניים .אין
להפריד ביניהם ,את דברו לעם ישא כבית שמאי .בסיכומם
יתייצב העלם בהיר העינים־ולב כבית הלל .מתיחות הדברים
בפרקי יותם ,שלמות הדברים ואף שברי המחשבות והרעיונות
המרוסקים לפעמים מכאב מעידים על דמות של איש רוח
שקלסתרו האחיד :זעום עפעפיים ובהיר עיניים ואתה יכול
לגבול גבול ולתחום תחום היכן מתחיל זעום עפעפיים והיכן
מתייצב בהיר העיניים .נקודת המגע ביניהם היא אשר יוצרת
את בסיסה האיתן של הפובליציסטיקה היותמית ,פובליציסטיקה
של סער ,המייה ופיוס ,שכחה בבהירות ואף בגמגום חינני
לעתים.
כשאתה קורא מאמר של יותם ,אתה חש בריקמה ,בהווייתו של
הנושא ,בנפתוליו ובטלטוליו ואתה מהלך אחריו ואוסף את
הכיבושים האיטיים עד גמר המלאכה .עם גמר הקריאה של
המאמר• אתה מפטיר לעצמך :ידיים אלה לפתו את השורשים וזה
בגלל שתי התכונות המופלאות להן נדרש ונזקק כל פובליציסט
עברי טוב :פקחון־עיניים ותבוגת הלב ואשר יודע כי אין חכם
אלא מי שפקחותו ברשותו ולא הוא ברשותה.
תקנון הכתיבה של יותם הוא כתקנונו של הגנן אשר לפני צאתו
לגן הוא קורא את כל ההוראות המסומנות בתקנון :קח אתך
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חיים באר
של הישוב.
אין ספק שבחברה כשלנו — בה נמדדת חשיבותו של אדם באורך
הרחוב ששמו נקרא עליו אחרי מותו — ראוי הגרי״ז ששמו יקרא
על רחוב כלשהו בירושלים ,ויתר־על־כן בראייה רטרוספקטיבית
אינני בטוח אם אותו אלמוני נחום לוי אמנם זכאי (בחשבונה
של החברה הנ״ל) ששמו יונצח במרומי־גפי־קרת — ואף־על-פי-
כן עצם מחיקת שמו של האחד וכתיבת שמו של האחר הניחה
טעם לא נעים בפי.

אינני מתכוון ל״גועל נפש״ הפוליטי — כיצד אנשי אחת המפ
לגות החרדיות שהרב הגאון נמנה על שורותיה באו אל ועדת
השמות העירונית ולחשו ככל הנראה על אוזניהם של מקבלי-
ההחלטות (אגב ,עוד חידוש ברברי של חכמי המחלקה ליחסים
הבין־לאומיים) שאותו פלוני לוי כבר הסתלק מן העולם ולא הניח
אחריו איזה אלמוני דורש טובתו( ,שהרי את שמו של ישעיהו
פרס אי־אפשר למחוק ,ולאפרים כהן ,מנהל בית־הספר "למל".
יש תלמידים הרבה ,והם לא יניחו לקעקע את ביצתו של רבם)
ומה שנותר איפוא הוא למחות את זכרו של אדון לד.

אינני מתכוון לכך ,אלא למשהו הרבה יותר יסודי והוא שחברה
אשר עמלה ללא הרף להסיר ולקרצף את הפאטינה שהשנים
הטביעו על־גבי העצמים בשטח ,לחברה אשר אינה יודעת לשמור
ולכבד את מעשיהם של קודמיה — לטוב או לרע — חכרה
המוציאה ללא הפסק ימן מפני חדש — אינה חברה תרכותיוג
רק נובו־רישים ממהרים להשליך לפח האשפה נעליים חדשות
לאחר שנעלו אותן חודש־חודשיים (כאותו רס״ר אפסנאות בימי
מלחמת־יום־הכיפורים שהיה מחליף יום־יום לבנים מן המצבורים
המופקדים ברשותו ואת המלוכלכים היה משליך לתעלת־המים
המתוקים) ,בני תרבות נוהגים; כאותו פקיד אנגלי גבוה ,לשמור
על נעליהם ולהוציאן החוצה ,לאוויר הצח ,לאחר הצחצוח.

"מועצת הפועלת" שהתביישו באמן שהזקינה וביקשו להן שם
חדש — לא יכנעי ,לא גלומי — נעמת .או משרד הדואר שביקש
לו שם חדש הדור' ,או הקרן הקיימת לישראל שהחליפה את סמלה
בחדש — בנוסח התקופה.
זכור לי כיצד בשנות השישים זכה עיתון פועלי ישראל "דבר"
במערכת חדשה דינמית ,והאנשים החדשים והדינמיים ,ביקשו
להם כרבולת חדשה דינמית .אולם הנשיא המנוח שז״ר הטיל
את כל כובד משקלו ודרש שלא לשנות את צורתן של האותיות
ד—ב—ר המודפסות בראש העמוד .הגב׳ לילי צדק ,שציירה אותן,
אמרו יודעי־דבר ,היתד .ידידתו עוד בברלין .וכך ,בשקט הוזמן
גרפיקאי־סתרים ובאין רואה הוא שייף מעט את האותיות המיו
שנות למען הענק להן צביון חדש דינמי כפניהם של העור
כים.
אולם את עיקר נצחונו חוגג קירצוף הפאטינה בחוצות הערים.
כאן תהליך השינוי והחידוש הוא במלוא פריחתו .סמוך לאחר
קום המדינה גיירו פרנסי ירושלים את רחובות עירם ומחו את
זכרם של הגויים .רח׳ פרינסם מרי הפך לרחוב שלומציון ,רח׳
סנט לואיס שנקרא ע״ש מלך צרפת שעמד בראש אחד ממסעי
הצלב הפך לרח׳ שלמה המלך .רח׳ מליסנדד .שנקרא על שם
מלכת הצלבנים נקרא ע״ש הגיורת בת אביאבנה — רח׳ הלני
המלכה (תארו לעצמכם איזו צעקה היתד .קמה בעולם אם של
טונות ספרד היו מסירים את שמו של הרמב״ם מכיכר העיר
בקורדובה).
משסיימו העסקנים את מלאכת הגיור החלו להנציח את עצמם —
רח׳ ממילא הפך לרחוב אגרון (ירושלים); רח׳ יהלו״ם שנקרא
ע״ש י.ל .מוצקין נקרא ע״ש אברהם קריניצי (רמת־גן); שדרוו׳
קק״ל הפכו לשדרות דב״ג (תל־אביב) ועוד ידו של מלאך־המוות
נטויה.
השינוי החביב מכל נעשה ככל הנראה בשכונת הבוכרים בירושלים
בה הפך רח׳ יעקב ,ע״ש של יעקב אבינו ,לרח׳ אדוניה,ו הכהן
על שמו של אחד מיוצאי משהד שבנה בית־כנסת ברחוב הזה.
אינני יכול שלא לקנא באנגלים .בלונדון אתה יכול לפגוש בכיכר
סאני־סייד ,במבוא סאני־סייד ,בסימטת סאני־סייד ,ברחוב סאני־
סייד ,בדרך סאני־סייד וכן הלאה בפינות שונות של לונדון.
הדבר גורם אמנם מעט עגמת־נפש לזריפ והשוטרים חייבים לשאת
אתם מפות של העיר אבל האנגלים אינם משנים שמות .וכאשר
הישובים השונים הפכו בכורח הנסיבות לעיר אחת גדולה,

וכפרנסי ירושלים נהגו עסקניותיה המבושמות ב״שנאל 5״ של

את הטוריה ,אל תשכח את המזמרה ,שים כיפה לראשך ,כי השמש
מקפחת וכו׳ ובסוף הדברות :אל תשכח לקחת אתך את השכל
הישר .כך יוצא גם אברך לדרך כתיבתו .דרכה של הפובליציס
טיקה נחלקת לשניים :יש והיא מקדימה את החיים ,הולכת
לפניהם ,מאירה את הדרכים ויש שהיא הולכת אחר המאורעות,
הופכת להיות היסטוריון־זוטא בטרם זמן ,המספרת ומפרשת
ומסבירה את האירועים .עיון מדוקדק בפרקי יותם יוביל אותנו
למסקנה ,כי יותם שייך למעולים מהקטגוריה הראשונה של
הפובליציסטיקה ועל כן ברכתה גדולה ורבה.

יותם הוא איש ריב .ולא הייתי מוסיף — מדנים .כי איש מדנים,
פירושו — מחרחר ריב .אוהב קטטות .וכדברי משלי :ש י נ א ה
תעורר מדנים .מלאכת־הכתיבה של יותם איננה על דרך השינאה ;
שלצערנו היא גודשת עמודים רבים של העיתונות שלנו .בראש
וראשונה הוא רב עם עצמו ,מתדיין עם מצפונו .כי הרי דרכו
של פובליציסט עברי הלן במקורות זרועה פסוקים לרוב....
מצד אחד רומז לו משלי" :אל תהיה חכם בעיניך" .אף קהלת
מתערב ולוחש לו על אוזנו :״דברי פי חכם — חן" ,גם משה
איבן עזרא מתערב ואומר לו :יותם" ,החכם ,אם תגדל חכמתך,
תרבינה שגיאותיך" .היינו :פרופורציות .אף ביאליק מתערב

בדרכו של הפובליציסט העברי ותובע ממנו מזיגה של הלכה
ואגדה .רצונך ב״קבלה״ ,בחזיונות — טול מלא חפניים ,אבל
גם "שולחן ערוך" .הלכה .אין היא באה להקל .היא באה להחמיר.
אני יודע ,כי יותם תמיד זקוק לסיעתא דשמיא כדי להוציא
מאמר .שיש בו — ולו רק ניצה — מעולם הרוח ואין לקנא
בפובליציסט אשר גטה את אוהלו על יד נחלי מקורות עמו
ולשון מקרא ולשון חכמים ואף לשון דור התחייה תובעים את
חלקן בהסדר כ״ב האותיות .יחס הגומלין בין התוכן והצורה
הוא קבוע ועומד לא רק בשירה ,אלא גם בפובליציסטיקה לשפה
העברית — זרמי חיים חזקים ,יש בה  ”hפנים וחיי חוץ .המליצה
אינה מוכנה לוותר על כוחה .צריך להיאבק איתר :.כיצד לצטטה
כך ,שהיא תהיה חלק מהזרם השוטף במאה העשרים הנוגע בתקופת
תנ״ך או התלמוד .מליצה עברית יש לה הגדרה מקראית —
שפירושה :דיבור של חוכמה ויש לה הגךרה של ספרות ימי
הביניים וספרות ההשכלה ,שפירושה :דברי פיוט ,ניב־שירי־
פיוטי .האדם אשר יכתוב את המסה על לשון פרקי יותם ,יגיע
לכיסוי ולדיוק ,לגרעין המוצק ,לחותם המיוחד ,למקצב המהיר,
לריתמוס הפנימי ,לסגנון הצלול שבפרקים אלה .עם זאת יותם
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אדם הראשון ,הבודד ,לא היה עדיין אינדיווידואליסט.
ס .י .לץ

מה אבקש מהמלאכים של
? סאנטה קאתרינה

לספר בהתלהבות על ילדי אחותה כעל ילדיה שלד-

״בבקשה ממך ,הניחי להם לגמור את שתיית הקפה ...צריך
לאפשר לגברת בנימיני לשמור על רעננותה...״
כבר מראשית הטיול לא חיבבו את זוג הרופאים .בבאר־שבע
התוודעו המטיילים זה לזה .כתריסר קיבוצניקים ,כמה
רופאים ,פקידים ,עקרות־בית ושלושה־ארבעה סטודנטים.

גברת סאמט עבדה כמגיהה בהוצאת ספרים .היא חשה כי
לקבוצת הרופאים אינה יכולה להתקרב .גם הקיבוצניקים
היו עולם סגור בפני עצמו .ישבה איפוא על אחד הספסלים

האחרונים של הטיולית והחלה משוחחת עם אחד
הסטודנטים .כאשר השאלות נעשו חטטניות ,החליטה פתאום
הגברת סאמט ,בת הארבעים ,לשקר ,וללא כל היסוס או

התרגשות — היא אם לשני ילדים.
בתחילה זה היה קל ,מגוחך וגם נעים .היא ,הבתולה הזקנה,
מציגה את עצמה כאם לשני ילדים .בטיולים הרבים בהם
השתתפה ושאותם אהבה כל כך ,נמאסו עליה דווקא קטעי
השיחות האלה ,שהיו נעימות בתחילה ,שיחות עם צעירים
ועם גברים נשואים ,שהפכו עד מהרה לפלירט קליל ,או
לחיזור טורדני ,שנסתיים לא פעם בעלבון .ומדוע לא תרשה
לעצמה להופיע פעם אחת בתור אם ,ואשה נשואה ז
"הלא היא רופאה .איך בן־אדם כזה יכול להיות כה קטנוני?"
— מתרעמת גברת סאמט.
"התרמוס המלא קפה הוא הסמל של אנשים קטנים אלה".

"ראית איך צוותה עליו בבוקר למלא מחדש את התרמוס
בקפה ,גם כשלא היה מספיק קפה לכולם ...ובכל זאת,
אקדא לו".
"לא לאח ,בשום פנים לא ,לא"...
בפעם הראשונה קרא לה מרצ׳נסקי בשמה הפרטי! הוא,
הרחובותי ,שהיה שתקן בתחילה ,החל לעניין אותה רק
ביום השני לנסיעה ,כאשר הבחינה שהוא מעיר בעדינות
למדריך ,מתקן אותו פה ושם; ושורת שיניו הלבנות הבהיקה
בלילה ,בספסל האחורי של הטיולית .לאור הירח נראתה
דמותו נמוכה מכפי שהיתר ,.בפניו חרושות הקמטים שפעו
בטחון וכוח .אחרי שהגיעו לתעלה ,הצטרפה אל שניהם
דוקטור ברודי ,אשר ישנה קודם לכן גלמודה ,והיתד.
מצטרפת מדי פעם לקבוצת הרופאים ,ומיד נסוגה.
״הכאב עבר ז״ — שאלה גברת סאמט ,נרגשת מפנייתו

אליה בשמה.
״הכל יעבור ,כשאנוח קצת ,הכל עובר בחיים ...רק לסריס
לא יצמח זקן ,כמו שאומרים הסרבים".
דוקטור ברודי התקרבה אליהם .גופה היה יציב ונינוח,
ובמבט ראשון אי־ אפשר היה להבחין שהיא נכה.
"'שוב הברך?"
גברת סאמט נדהמה; פנייתה של דוקטור ברודי למרצ׳נסקי
היתד .בדיוק כשלה .תשובתו של מרצ׳נסקי היתד .חדה —

משך כל הלילה לא עצמה עין ,נפחדת ,נרגשת מהשקרים
שבדתה .לפניה קמו לתהיה עשרות בתי־ קפה בהם ישבה
קפואה ,בפגישות עם מועמדים שהוצעו לה על-ידי

דן לוי
חניטה

סוכנויות־השידוכק .ראשים קרחים ,ראשי שיבה ,גברים
נמוכים וגבוהים ,״יוונים״ ,״פולנים״ ,״עיראקים״ — עם
מי לא נפגשה? אילו ביקשה אותה דוקטור בדודי לתת

האור הוא אלפי טדקים בחלום יוסף.

ביטוי ציורי לפגישות־נפל אלה ,היתד .מציירת בית־קפה,
הרבה ראשים קרחים וידיים חלקלקות.

לפני שלשה ;מים ?:לה על מוקש משכבו
להעמיק ןלרךת אל ?רקי הך?ךים,

והאור שבא כמקלול העפר

מכיוון הטיולית נשמעה צווחה.

נוזף באלקי ךג?יו:

דמויות שנראו למרגלות ההר.
חנה הסטודנטים התעלפה! — כל זמן הנסיעה פחדה שמא
בחול יתגלה ראשו של חייל הרוג .חיים הבוכארי לגלג

יו?ף יוסף קנח לשישים,
למי שבולע ומי שנבלע

העלים כתמים הם ,הגבעולים צך?.ים,

עליה :״מלחמה היא מלחמה!״ — משהו בהופעתו היה
דוחה ומסורבל .היה משתרך אחרי הקבוצה ,מתאונן על
שלשול וטוען שקיבתו נתקלקלה במדבר .בגלל אביזרי
הטיול הרבים ,ואוהל הסיירים שלו ,כינו אותו לאה

אקר .נח וחוזר אל תמר נמלא.
*

* *

ומרצ׳נסקי בשם "הנסיך הבוכארי".

•

גךגירים כבת ?ל פתחי עורי

ומתברר — "הנסיך" השיג כפפה ,מילא אותה חול ,הוסיף
עליה צלחת ,ואת שניהם טמן למחצה בהולות והצביע עליהם
בפני חנה הסטודנטית ,כמגלה אותם להפתעתו :הנה יד וקסדה
של חייל מצרי הרוג! — הבחורה לא החזיקה מעמד .גברת
בנימיני טפלה בה" .הנסיך הבוכארי" מלמל משהו לא ברור,
והתעסק בתיקון המקרר־הנייד ,למול מבטם הזועף של
המטיילים .הג׳ינג׳י ,זד .הקיבוצניק מגבעת־חיים ,ניסה לריב
עמו ,להכותו ,אך עצר בעדו דוקטור כהן ,אשר הטיול לסיני
היה מתנה שהגיש לעצמו לרגל קבלת תואר דוקטור
לזואולוגיה.

גבהו מעלי חילות השופטים.

ךאיתי את קחול שיך;,ה ל1ךעי

את ה;ם הכחל
את סופות האבק עם שמרי כוכבים.
*

*

*

קך ,בקהלת ריצה אבד קכסף.

חופרים ?חול ,יךענו
רק' הילדים ?מק בב?ן

המטיילים נכנסו למנזר .הם היו עצבנים ונרגשים .בפרוזדו
רים עמד שקט רענן .רוחו של האב כריסטופורוס היתד.
טובה עליו ,ולא חש במתיחות השוררת בין המטיילים.
באנגלית דלה הודיע:

ימלאו כיקם אוצר ספיןה שדוד.

אמא ש נתקה לפתע מן ק;3ת
תלקה ?נם חוקר עיניק בשמים

כי?ד רחקנו כוןבים.
*

*

"רבותי! לפי המסורת שולחת סאנטה קאתרינה מלאכים
לרחף מעל למנזר .כל אחד יכול לבקש מהם התגשמות
משאלה כלשהי ,אך משאלה אחת בלבד"...

י*

הד .יונים ;פהפיות

"הנסיך" צחק בקול .הקבוצה התפזרה להדרים.

??ת?רב נוסלויז משמ;ם מתוחים

לאה שכבה נינוחה במיטה .מבעד לחלון הקטן ראתה פיסת

מלאכים דבוקי כןפים ,ראשי קדושים סגורים בעגולים

שמים נקיה מכוכבים .ההר הקדוש לא נראה ,אך הקדושה
אפפה כל פינה ,וחדרה אפילו לחדר זה ,שריח די.די.טי,

איקונות צלובות.

עמד בו.

ד,יןן שהן פוסעות אני משתקוה רוק?

"מה אבקש מהמלאכים של סנטה קאתרינה?"
דיברה הרבה על הכיתה שלה ,המורכבת מאנשים מבוגרים
שהחליטו בערוב ימיהם לנסות להתמסר לאמנות .וזאת
הבעייה שהציגה בפני השניים — כיצד למצוא ביטוי בציור
לכאב על ילדים שלא נולדו ? האמנם גברת סאמט ,תיתן

״כן !״.
שוב הזכירו
בהחלטיות.
המטיילים נחו מהעליה המייגעת להר .לאחר מחצית השעה
צריכים היו לשוב אל המנזר.

נא נסו זאת,

ביטוי חזק יותר ממר מרצ׳נסקי ,הגבר?
שניכם!
בו במקום צייר מרצ׳נסקי שני ראשי חמניות נובלות —

״האם פתרת את הבעייה שהצגתי בפניך?״ — פנתה
דוקטור ברודי אל הגברת סאמט.
המקום והזמן לא התאימו לשאלה .דוקטור ברודי מטרידה
אותם בבעיות "הפסיכולוגיה של האמנות הפלאסטית".

״נרצחים״ — הוסיף במלים ,כדי להמחיש את הביטוי
הציורי .גברת סאמט לא שרטטה אפילו קו .היא חשבה:
אולי ד״ר בדודי הבחינה בשקר ורוצה לשים אותי ללעג ?
או ,אולי ,היא פשוט מקנאה בי ,בגלל מרצ׳נסקי ? — והחלה

על "פרקי יותם" לי .אברך.

יעקב אבינו (שם זמני)

את

בנימיני,

וגם

הפעם

סירב

מרצ׳נסקי

אמה האמינה בשטן ובמלאכים .מה היא היתד .מבקשת?
מותר לבקש רק דבר אחד! שיילכו לעזאזל בתי־ הקפה
הארורים ,ויקברו תחתם את כל הראשים הקרחים .הייתי
רוצה להיות תמיד עם מרצ׳נסקי! עם אריה! אריה מרצ׳נסקי.
ליד לאה נאנחה חנה הסטודנטית .אינה יכולה לשוב לאיתנה
אחרי ה״קונץ" של "הנסיך".

לאה טרם ראתה בחייה גוויד -ועתה ,נים ולא נים ,ראתה
בעיני רוחה ,בבהירות ,אלפי גוויות מושלכות במדבר .והיא

אינה יודעת מי הם .״הנסיך״ צוחק .איזה מין בן־אדם הוא ?
והיא לא ידעה אם בחלומה או בהקיץ ביקשה מהמלאכים
של סאנטה קאתרינה להפוך את "הנסיך" לתיש ,תיש
פראי שעד אחרית ימיו ידהר אחוז תזזית במדבר.
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נוספים ואין הוא נרתע גם מלעשות זאת על דרך השירה .באנתו
לוגיה של שירה עברית הדשה לא יופיע שמו של יותם ,פשוט
בגלל אי אבחנת העורך אשר לא קרא את פרקי הדרך של יותם
המסיימים את הספר .כי אם העורך כן יקרא את הפרק ,תיפתה

האנתולוגיה לשירה ב״ארץ עיינות״ — ממיטב פרקי השירה
העברית החדשה .אם גם הנושא הוא :דרכי המים ומהנדס אשר
לוחץ בתנועת אשפים על כפתור סמוי .כמה שירה במפתחות של

המהנדס" .עד שהלב שואל קושיה אחת למקומה של העין

שואלת העין הרבה קושיות למקומה של הדרך" .זוהי הפובלי
ציסטיקה של יותם השואלת למקומה של הדרך — כי אין ולא
תהיה לנו פובליציסטיקה עברית ראויה לשמה ,אם לא תשאל
למקומה של הדרך ,אם לא נדע :מי מחה כל אלה ומי סלל כל

אינני סבור ,כפי שהקורא עלול להתרשם ,כי הנצחת שמות אישים
על קירות רחובות חשוב בעיני כהוא זה .כאן אולי ראוי לספר
דברים שרשם בספרו הצייר חיים גליקסברג .לפני נסיעתו האח
רונה של ביאליק לוינה בא להסתפר במספרה של מר קופילוב.
במספרה ישבו ילדי הספר .אמר אלישע לעוזי" :זהו ביאליק".
— ״אל תקשקש״ — אומר הקטן לבכור — "ביאליק זה רחוב".
נאנח ביאליק בשעת נגיבת פניו ואמר — "ביאליק רחוב ,ביאליק
שיר אוו קיינער דענקט ניט אז דער דאויקער ביאליק ליגס יעצם
אין געהאקטע וונדז (איז איש מעלה על דעתו כי ביאליק זה
יסורים קשים מייסרים אותו עכשיו) ויצא.
לא השובים בעיני שמות הרחובות ,ודרך ההנצחה הזו ,ככל יתר
נסיונותיהם של בני־אדם להשאיר יד ושם לעיתים הוא ענין
נלעג ועצוב בעיני ,ורק צר לי על הכלים הישנים המושלכים
בבלי הפץ בראש חוצות ועל אותה צפור חמקמקת ששמה תרבות
המושלכת עמקם • ___________ _ __________________

אלה .מי פתח את תלמי השדה ,ומי נטע את האילנות בצדי

אחיזה של חול

למקומה הראוי בפובליציסטיקה העברית ומפנה את מקומה לאור

בטינה

את

האדמה ,הרי הוא האור הגנוז של מדינת ישראל .־

שהתייבשו בינתיים ,כיפתרה את מעילה ,ובאין אומר פנתה
ונעלמה לה מן החדר .ואילו נלין ,מתנער מקפאונו ,אץ
כחיה פצועה אחרי האשד .לאורך חדר־המדרגות ,תוך
הלמות־ צעדים; אלא שמקץ חמש דקות לערך שב אל החדר,
נסער כולו ,והפציר בי כי אואיל לנטוש את הצריף שלו,

הדרכים .עם ידיעת הדרך מצטלל המבט וחוזרת תבונת הלב

יותם חובק את שלושת השותפים למאמר הטוב :א) טביעותיד,

של העין ,ב) עירנותו של השכל ,ג) דפיקות הלב במיקצבים
עולים ויורדים .עם שלושה אלה "הדרך נפתחת לאורך וענן בשמיו
ואילן בגשמיו ,מצפים עוד לך ,עובר אורח" .כן ,מצפים וכדבר
השיר :והרוח תקום — ותוסיף ללכת •
(מתוך :דברים במסגרת מפגשי "יוצר ויצירה" שע״י עירית ת״א)
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גמרה

לחבוש

ידה,

תיקנה

את

שערותיה

שכן נבצר ממנו להשאירני בדירתו לעת־לילח .סתם ולא
פירש .אך בצאתו זרק לי" :אני עוד אמצא אותך בימים
הקרובים .איפה אתה גר בדיזק? "...ורץ החוצה.
אף שהלילה עוד בעיצומו עמד ,ולא ידעתי היכן אעביר את

שארית הזמן עד הנץ־החמה — השתי הקלת־מה

*

•

עקד
חדש

מטרופוליגית ,הן הוסיפו כל אחת לשמור על שמות הרחובות,
ורק סימן קטן נתבו בראשן בדי להסיר בלבול אפשרי.

הוא פובליציסטן פובליציסטי מאוד ,פרוזאיקן פרוזאי מאוד,
מחרשתו תמיד מחפשת נקודה סמויה נוספת לחשוף ,להפוך רגבים

וכולם דצו לעבר שתי

הלל ברזל:
השיר החדש :סגירות ופתיחות.

עיון באמצעים אמנותיים של השירה העברת המתהווה.
התך רחב של דגמי־יצירה מאת משוררים ישראלים בני
משמרות שונות.
*

4

משוררים

ארז ביטון ,בנימין סגל ,רחל פרחי ,שלום רצבי

אנתולוגיה קטנה מאת ארבעה יוצרים מצעירי השירה
העברית ומן המעניינים שבהם.
להשיב בחנויות הספרים החשובות.

 הרצאת ספרים בע״כןרחוב נחמני  — 49טלפון  ,612003ת״א
מדע .מחקר וביקורת ספרותית•
דברי ימי הישוב•
ספרים על נושא השואה•
ספרות יפה — מחזות•
ספרות יפה — פרוזה•
ספרות יפה — שירח.
ספורים לילדים ונוער•

