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 להקיף שנוכל לאפשרות מתקרבים אנו בו בזמן
 הרי שעות, בשתי הארץ כדור את במטוס בנסיעה
 ההכרח ומן רעהו, לזרועות איש האנושיות נדחקת

 ההידברות על ומכביד שמגביל מה כל את לנתץ
 ה־ השפות מהוות פילולוגים כמה לדעת ביניהם.

 להתפתחות והפרעה סיג שכזו, הכבדה "קטנות"
 המשמשת כזו, "קטנה" בשפה המסוגרים העמים
לאומית. הבין בהידברות מחיצה
 מן העבר, ממורשת להינתק הזמן הגיע לדעתם

 של הזאת הדבקות מן האמוציונאליים, הקשרים
 של שעתן עברה ה״קטנה". בשפתה קטנה אומה
 מבול־ שפת או בוגי, שפת או ההונגרית, כמו שפות

 ואפילו שוודית, סלובאקית, או אפיק, שפת או דו,
מדב אך שמה, את שמעו רבים שלא וו, כשפת שפה
 נפש. מיליון ואחד ארבעים כיום בה רים
 מברזיל, פילולוגית מארקס, ג׳קלין אומרת אך,

ה הפילולוגים את מעמידה לבלגיה, אחת נסיעה
 ׳,"קטנה שפה שורשי כי המרה האמת על אלה

 העם של באופי בהיסטוריה, בנוף, ושזורים עמוקים
המת האיבה הזעם, המרירות, ההפגנות, הקטן.

 שהיעילות מוכיחות בבלגיה השפות למלחמת לוות
 חייו. את עם מודד שבהן האחת המידה איננה
 יותר מוכיחה אולי היתה לישראל אחת נסיעה

 "קטנה" לאומה איננה ה״קטנה" השפה כי :מזה
 כל תמצית אלא להידברות. טכני מכשיר רק
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 שתי *רמוני.
אנשים. ללא

 בטלוויז־ צופה הפאסיבי, אתה, והספרות. ן הספורט :האהדות שתי את להקביל יוזן
n’J על בנוייה האיטיות חוזר" ב״הילוך 

 שיא, שתראה יודע אתה הסיום. "לידיעות

 הסיג־ לפרטיו לך מתגלה שוב לשער. יוכנס ה״גול"
 פרטים רצף בין השוני מודגש עליך. האהוב נון

 מקרי, ביניהם שהקשר מהלכים, לבין זזואמים,
 של השירי החלק מתגלה החוזר בהילוך יופי. חסר

הכדורגל.
 איפ־ מתגלים שוב :בשירה שהוייה בקריאה גם כך

 לכאורה המקרי מתוך וחידושיו. מוכר, סיגנון יוני
תשו את שכיוונו השיאים מתגלים אחדות, נוצרת

 הספורט ממורכבות נהנה אתה בסך־הכל ליבנו. מת
הזה. החכם

 :הימים באחרית טוב. יהיה — ולסיום
 דפנה אוהדי בין הגדול הוויכוח בארצנו יתנהל עוד

 "המאהב"( ראה יהושוע. א.ב. של )בתו )דאפי(
 כר־ כהנא עמליה של )אחייניתה וונדי אוהדי לבין
מגנטיים"(. "שדות )ראה מון

 חובבי ידי על נערצת להיות מאד מתאימה דאפי
 ולא עגלגלה, מתוקה, צעירה וכדורגל: ספורט
 בעוד תעשה מה עכשיו יודעת אינה דאפי גבוהה.

 הוא אביה אותה. מחליא מראש תכנון — שעה
 היא הרפתקאות. שוחרת והיא הגון, מוסך בעל

 בגלל אלא אביה, בגלל לא של״י, כאוהדת תגדל
מלי לאחרונה וסולקה הואיל בולי. לסופר אהדה
 בבלוט- לראותה סיכוי יש השישית, בכתה מודיה
מת במימיליאן. תתאהב אולי בירושלים. או פילד,
 נבחרת של הנבחרת מלכתם להיות לדאפי אים

בכדורגל. הלאומית הליגה
 מופיעה הכדורסל: לאוהדי מתאימה וונדי ואילו

 וונדי דוקטורנטית. ד״ש. ברשימת ריאלי לא במקום

ה מן הארוכה רגלה את מוציאה שאינה הגבוהה
האמ את רגלה תשרת כיצד לה שברור לפני מטה׳

 — הארוכה וונדי שלה. האינטלקטואליות ביציות
ה שחקני כחביבת לקהל דרושה אמריקני, יבוא

 חן. מוצאת כבר היא אחד מחזאי בעיני כדורסל.
מאגנטיים"{ ב״שדות זבולון של דמותו )ראה

 הספרות: אוהדי מלחמת תפרוץ הימים באחרית
 בגעדת־השער! תופיע מהן מי וונדי? או דאפי

 לטוב,. הזכור אליהו, הימים, באחרית וכשיבוא,
 בין החלוקים הקוראים המוני המוני ישבו

 הנר ואליהו מאגנטיים" "שדות לבין "המאהב"
 ויכריע: לראשות־השער, במועמדות יתבונן תווך

• תיק״ו

יוצרת לכתיבה סדנא

שירה
23 75 86 מל׳ ת״א, 43 פרישמן רזז׳ ״דוגית״ גלריה

 באחד שטראוס א.ל. אומר האפוריסטית", "הצורה
 אינה ואף ראיות מבקשת "שאינה זה ספר מ״פסוקי"

 'אולם כאוות־נפשך. לכזב לך מניחה אותן, מאפשרת
 לאמיתה, האמת את לומר החופש את לך מעניקה גם

 אותן לפרכס בלי להוכיחן שאין ודאויות להביע היינו
 משולשת. נאמנות על רומז זה פסוק ,ובשיטה.׳ בהגיון
 במשמע "לכזב" לרעיון. המלה נאמנות על כל קודם

 פירושו "לשקר" "לשקר". עם זהה אינו הנ״ל הפסוק
 לומר פירושו "לכזב" אומרו. בדעת שאינו דבר לומר

 מצב במירמה מציג המשקר עליו. חשב לא שאומרו דבר
 מי מחשבתי. תהליך מציג־במירמה המכזב ;עובדתי
 הוא ;מרותו את עליו מטיל רעיונו זה בתחום שנאמן

 הוא ואין מחדדו הוא אין אותו. ורק אותו, מביע
 ולא ופירושים "הוכחות" לו מוסיף הוא אין' מחליקו.

 ממנו. פחות אומר הוא אין ואף כלשהם, קישוטים
 הרעיון של היא הראשונה, מן הנעלה השניה, הנאמנת

האמיתית המלה על כמו שלא אמיתי רעיון על לנפש.

 תקופות מבני יותר בסבל לשאת אנו מצווים אם
 הוא הסבל כאילו הרמז, את שנבין ראוי אחרות,
 האחרים שליחיו מכל יותר אלוהים בשורות הנושא
 את לקבל ברצוננו אם העולם. אל שולח שהוא

 כראוי, עליהן להשיב ואף כראוי הללו הבשורות
 הראשון הזמן. בני פיתויים בשני לעמוד עלינו שומה

 למנוע לרצות ולא הסבל את לחייב הפיתוי הוא
 ולהופכו מהותו את לזייף הדבר ופירוש אותו;
 את לסלק הפיתוי הוא השני עיוורת. תשוקה למעין
להת הדבר ופירוש ;אל־נכון לו נאזין בטרם הסבל

 חסרת־טעם. לעובדה ולהופכו שבו לשליחות כחש
 אלא אותו לרפא ואין שירפאוהו, מבקש הסבל
בו. הטמון הטעם שפע מכוח

+
 הזמן מצוות את שמקיים מה רק לא תואם־לזמנו

 )או בו המושלים הכוחות את ומשמש המפורשות
 מזווג בהכרח פיהם(. על מכוון בכך וגם נגדם פועל
 הבולטות, מידותיו לפי עשוי שאינו משהו זמן לכל

 שאין לרשויות הגנוז האור נשמר שבו תחום והוא
 השיפעה מכוח חי זמן כל לשרתן. יפה בכללו הזמן

 מה ממנו נעדר היה ואילו הכוליות, של השלמה
 חיותו. כוח ממנו שנעדר הרי לו, משועבד שאיננו

 על שומר שהוא מפני לזמנו תואם הלא־תואם־לזמנו
 הקשר את להפסיד עלול שהזמן לרשויות הזיקות
 ואפשר הנסתרת מנוכחותך ניזון הוא כי אף אליהן,

 גאולתו. את אצלן לבקש אנוס יהא מחר שכבר
*

 החי הארמוני באדם קשה פגיעתם גדולים זעזועים
בשניות. שרגיל במי פגיעתם קלה לבטח.

*
 סיפור לספר הרעיון את מישהו העלה אם יודע איני
 חוט אחר לעקוב ראשיתו, עד מסופו ישר, בקו

 ברצף סרט להקרין שאפשר כמו למקור, עד העלילה
 לכך משהו־בדומה דבר של לאמיתו והרי מהופך.

 לנו כשמספרים גדול. סיפור כל של מבוקשו הוא
 המאוחר, אחרי המוקדם את הגדולים האמנים

 דמות בעקבות ללכת הדמויות לאחת מניחים או
 — חוותה כבר זו אשר את שנית ולחזות אחרת

 של הנוראה חומרתו לביטול לא אם נפשם למה
 כדי הזמן, של החד־סטרי במסלול הכיוון־לעתיד

 הלוך- בה נוסעים שהקרונות רחבה לדרך שיהיה
 לרוב, דרכים מרושתת ידים רחבת לארץ ושוב,
 ולאחור קדימה לנוע נוכל שבו למרחב :מזו יתלה

 באותה ולהקיפו ונהיה שנראה אל לשוב ולצדדין,
מאתנו? מונעה הממשי שהזמן חירות

*
 להתגבר מבקשת הזמן בתוך צורותיה הצרה השירה

 החוזרת השלמות קסם בעזרת שבה הזמניות על
 אחד כל יודע הזה הכללי לקסם חוץ ומתקיימת.

 את הופך האפוס החלוף: נגד מיוחד כשף מסוגיה
 שהופיע מה כל שיבת את ומאפשר לחלל הזמן

 מעלה־באוב הדראמה בחלום; או למעשה בעבר,
 גילוי של דמות ומלבישתו ואירע שנגלה מה כל

אוטונו מנחילה הליריקה ;בהווה מחודש ואירוע
 מפקיעה הרגע, של החיצוני או הפנימי למצבו מיה

 ומסובב סיבה מעליו משילה הגורל, מרשות אותו
תעל־זמני. תחום אל אותו מעלה וכך

*
 שמת אל מפולחן פעמיים הדראמה נולדה בכדי לא

 על דומה נצחון לחסידיו המבטיח וקם־לתחיה,
 הנוצרי וישוע העתיקה ביוון דיוניסוס המוות:

 השירי התיאטרון שכן באירופה. בימי־הבינים
 אל גורלם ואת העבר גיבורי את אדיר במאמץ מעלה

תמיד. בכל־עת, חדשים חיים למת ומנחיל ההווה,

הבא. הדור של קונסרווטיזם :רדיקליזם
טובים♦ יוליאן

ם י ע ט ק
ריבנר טוביה :מגרמנית

 הוא אין ומתגלה. מהנפש בוקע הוא עובדים. אין —
 אין האפוריזם, )במקרה מופיע הוא שבו הרגע נחלת

 "פסוק" להיות כדי טקשר־כולל שהופקע חלק הוא
 המבקשת בעצמה סגורה אחדות בבחינת הוא אלא

 העזותיה וכל הנפש מאורעות כל ;כזאת( להישאר
 כאן אין פורח. והוא הנץ ועכשיו הקרקע את לו הכשירו
 אין כאן ;לרעיון המלה בין שביחס זו כגון אחריות

 קיומו. בעצם לעצמו ערב הרעיון ; באחריות צורך
לבור הנפש של היא מכולן, הנעלה השלישית, הנאמנות

 אליה תשאף למען הווייתה אמת את בה קבע אשר אה,
 שמניחה במה מתאשרת הנאמנה התהוותה בהתהוותה.

 רשאית והיא במשחקה, שגרפתה ההמצאות מערבולת לה
 שאין "הוודאויות ההשראה. זרע את ולקלוט להיפתח

 בתחום ולא הרעיון בתחום לא משיגה, שהיא להוכיחן"
 לאמיתה". "אמת כאן הכל מתפרכסות. הן המלה

אדם. של חייו במשך פסוקים" "ספר נוצר בכן
ר3ו3 מרדכי מרטין

*
 אומר שגמר מי לפני נפתחות רבות דלתות־סתר

 דינה את ובחייו בהסתכלותו במחשבתו, לקבל בלבו
האחת. באמת הניגודיות של

*
 האינטרסים מלחץ להשתחרר ליחיד לו שנקל אפשר

 יכאב כי אף — האמת את את ולחשוב עצמו של
 המושך מאונס־התגובה מלהשתחרר — הדבר לו

 ההפוכה. לטעות ודוחפו קודמיו מטעות אותו

*■
 וחגירת באפר התפלשות המקראית, הכפרה סימני

 הכפרה עיר. על או מת על האבל סימני אף הם שק,
 פתח פותחת והיא שנחרבו, חיים על כקינה כמוה

 נחרבת עצמה ראתה שנינווה כיוון חדשים. לחיים
 צורך וזיה לא שוב הנביא, בעקבות במציאות־הלב,

 היה לא סמויה מציאות באותה ממש. בחורבנה
 מעצמן משתלבות נבואות נבואת־שווא. הנביא דבר

 הצפוי הארוע אל המוליכה סיבה־ומסובב בשורת
 אוידיפוס" ב״מלך האוראקול אחר. ארוע אל או

 נבואת־השואה ;תתקיים שנבואתו להבטיח מבקש
הגשמתה. את לבטל מבקשת המקראית

*
 להסתייע אותנו המאלצים ללא־נשוא כאבים יש

המאל שיעור לכל שמעבר מציאויות ויש במורפיום,
 כאן וגם כאן גם באשליה. להסתייע אותנו צות

האש סכנת אולם לסם, ההתמכרות סכנת אורבת
 לא ועל־כן בה מכירים שאין מפני יותר רבה ליה

 להרגל להתנגד הרצון את מועד בעוד ההכרה תעורר
 הרגיש המציאות חוש עלול זוועה בימי לכן ההרסני.

 ולהפסיד־ללא־ להינזק־לתמיד הוא, ודווקא ביותר,
ישרותו. ואת הדקה ההבחנה את תקנה

*
 תשובה. לו תחסר ולא שקר, שדיבר העסקן נגד טען

 המפלגה שנית, לאמיתה. אמת דיבר יאמר, ראשית,
 ראוי ואף מותר שלישית, יותר. משקרת היריבה
 מן ועל־כן הצודק. לעניין מועיל השקר אם לשקר,

שלו. מלה לכל להבא גם שתאמין הדין
*

 ומתאפ־ מתנדפת היחיד שמצוקת בטענה אמת אין
 אמנם היא הכוליות. של ראותה מנקודת סת

 קיום אותו כמו אך היחיד, של בפרטיותו מותנית
 של הסובייקטיבי האספקט מציאות. היא בודד

 את מבטל אינו מוגבלת, תודעה כתוצאת הצער,
 בין כדיסהארמוניה שלו, האובייקטיבי האספקט

 ככאב כמוהו הנפש כאב הכוליות. ובין זו תודעה
 קשה. ואם קל אם חולי, על מעידים שניהם הגוף

 המתייסר ואם התולעים אחת היא התייסרותו אם
 אי־גאולתו את מאשרים הם המצוקים, אחד הוא
העולם. של

*
 וחסר־ דביק חומר אותו אינה שמדוזת־הים כשם
 הכחול הזוהר, הפעמון אלא החוף על המוטל צורה

 ציורי־חלום של ממשותם כן במים, המרחף והשקוף
 הם אלא היום, בחרבת מהם שנותר בסבך אינה

 נעו־צפו כאשר שלבשו קסום אור באותו שרויים
החלום. בנהרת

*
 פסוקה, בהלכה מתגלה שאינו באל שמאמין מי

 דומה רגע, כל למצוותיו לצותת מצווה שחסידו אלא
 אמנות יצירת של האובייקטיבי בערכה שמאמין למי

 עולת אלא אסתטיים, לכללים מיתרגם שאינו
 או בצורותיה ומתגלה יצירה כל של ממהותה

• שוללן.
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