זרתי אמנם ארטרבירגראפית ,אן היא כתר:iח
בגרף שלישי ,במתכונת של סיפררמסגרת .הגיבור
הראשי ,המועצב בדמותו של תסופר תזקן אליעש
בן-מאיר ,חרא עולת חדש .בערוב ימיר חרא

טבעות בנשמה

מתכוון לכתוב את " תולדות חייו .אולם שטף
תזכררנרת מציף אותו ,עד שאינו מצליח לעשרת
את הסלקציה הנאותה ,לפי המתכונת שהציב

פרק מתוך רישום אוטוביוגראפי

עלי שנטמן

לעצמו .בפרק זה

מיידיש :

ולם ,עד אותר זמן עדר רחוקה הדרך ,ואלישע

א בן·מאיר הזקן חש כידצ גלי המאורעות מתחילים

לסחרר אותר ולהסיטו ,עד שערד מעט קס ,לא
ייעד כיצד לגורס את ספינת·הסרפר שלו .לאן
שלא יפנה ,שרב רואה הוא את עצמו בעיירה ,בעת ביקור
אצל אביר ,שם ישב בחברת אחיו על הצוקים ליד מפל המים
הרועש ,בערב של שלהי קץי .לא נשמעו הפעם ,כמר לפנים,

שירי איכרים .לאחר הקולקטיביזציה ,ומיליונים של כפריים

שגוועו ברעב ,וקליפות עץ בפיותיהם הנפוחים ,דממו

הכפרים •••

אף העייהר עמהד תוהה ,כמצפה לדבר-המ .על

שני בתי·הספר היהדויים ,כמר גם אלה באץר נולד" כבר

.

הונף

בבתי·הכנסת ,שנהפכו קרדם·לכן למועדונים

וג.רזן ;

ולחוגים דרמאסיים ,שהבם העלו את "החייט המכושף",

"הכנופהי השחוהר" ,וקראו את "האויב שבער" של שרררצמן

הרפשסי : r

ואח "אוקטובר" מאח

"חשדוים יתפקדו תריס·

וים ,שיתשררר לשנים /שמך יזהר ,שמך יבהיר /איפה
הוא האיש ששימן לא מכיר /איפה העירור ,המעז גם עכשיו/
בשלילה להזהיר "!  -ארחם בחי·כנסח סגורים ומחוללים,

לא שימשו אף כמועדונים ; מונחים היו בהם עצי הסקה,
עצים חטובים .ישבר אז שני האחים בערבו של יום בשלהי

דקייסא ,ליד המפל ושוחחו על המחשך שבא לאחר רצח
קיררב (1 ,עיניו של האח לא נראו בחשכו - ,,נבלעו בארפל

הלילה ,אך לפי ידיר שהיו .מחררממרנף וצונחות מיד אל

הברכיים ,אפשר ההי לחשר את התרגשותו הרבה של האשי.

הוא לא הבין אח התנהגותם של זינרבייב רקאמנייב

(2

במשפט ••.
וכעבור שלרהש ימים כבר קרא אלשיע בעתרן האוקראיני

"חארקרב הסוציאליסטית" כי "בימים אלה נאסר אריב העם
המ,שבע ,אחיו של הסופר היירי"  -ואילו הוא ,הסרפד
ישב בכינוס הסופרים ולא אמר על כך מילה .לאחר מכן
כבר קראו לו ,לאלישע אל איגוד הסרפדים ,שם שיב יר"ר
האיגוד ,הסופר גאל,שקר ,ולייזר שניים בעמילי גשם אפורים,
והם הציעו לו לכחרב  -אפילו דף נייר לןב הכינו לו -
שהוא מנער אח חרצנו מאחיו הםררצקיסס ,אריב

העם •••

על כך ענה להם אלישע :
 לא לפי כ mרתי ! המ זאת אומרת ז ~ם אחת ילהד אותגר .להתנער מן האח ,פירשוו ,להתנערגם מאמא ••• רזה לא לפי ברחרחי !

ושני מעילי הגשם האפורים ,בפרצופים המביעים צער ואף
עצב " :חבל ,התבררנו רק לםרבחך" ואצי ...:..והשאירו אוחר
לבדר  .עם יר"ר איגוד הסופרים של חארקרב . ,גאל,שקר.

ברוסית ,תקופת ת"טיתורים" והטרור של ראשית
התבססותו של סטאלין בשלטון .חלקת הראשון
של תאוטרבירגראפית ראה אור לאחרונת

יחודח גוו·אויח

ברבעון תיידי "יי גאלדענע קייט

n

הירדי·שבח·ר ג.

נש~רחינר להוטות !
אויננו מקבצים נדברת,

 mדרים גדולים וגאםי
הנגר.

אשחר שייגזל באה אל החיאסררן הממלכתי היריי ,מארחה
~סביבה "לארמנית" ,המורעלת ביידיש והידות .וכאשר הגיעה
החלטת הורעד המרכזי  :לסגור אח החיאסררן היהרדי- ! -
 .כונסה אסיפת שחקנים .אולם ,במקרם לקבל בברכה אח
המדיניות הלאומית החכהמ והגברנה של המפלגה ,קהמ
שייבדל זר ,המאוהבת בחיאםררן ובמלה היידיח ,ואמהר :
"הרי זה פוגרום בהיודים "! רעתה ,גם יאסרו אוחר ,אח
אלישע ,יזכירו לה דואי אח דברהי אלה .לאן יגלו ארתה
עם ה-ילהד ז כציד ומהמ יתקיימו שם ז צריך היה לעקור
לביררביג'אן ,שו;נ הזמינרהר להתיישב .אולם ביררביג•אן היה
לא רק רחוק ,אלא בעיקר - ,זר .יחרה מכך  :האו לא האמין
בעתידו של האיזרר היהויד .ובכל זאת - ,חושב הוא
 בכל·זאת צירך ההי לנסועחרך·כדי ריצתו הביתה,
לשם .בזנמים כאלה ,סופר יהודי יותר בסרח שם.
אותר לילה אכן הקישו בדלתו .היחה זר נקישה של מיי
שהסמכות בידר ,שבכוחו לצרות ולהעניש .נקישה שאינה
מבקשת ,אלא דורשת ומצררה ; נקישה של חצות ,המבשרת
אסרן ושבר דגול בחיזי ; נקהשי של גזיהר ,שאינה ניחנת
לביטול .ואף שאלישע נשא חבובר ,מאז ילד mר ,הרגשה
של חייב בדין ,רגם גלד עם המחשבה ,שאין העולם חייב
לו דבר ,להיפר  :הוא ,אלשיע הנר עבל החר,ב ואח החרב
הזה לעולם לא ריכל לפרוע ; ולמרות שחיכה והיה מוכן,
ניחרד לאחר אמסרו של אחיו ,שהנה הירם·מ nר באים לאסור
גם אוחר ,בכל·זאח ,לשמע הנקיהש הזאת בדלת ,קפא דמו
בעורקיו .הוא הדליק אח הארד וראה  :פנהי של שייגזל
כלא היו  -פנים חירורים וקרים .וכמר תמי,ד ברגעים גרר·

ליים כאלה ,הרי כל המילים והניסויים המוכנים מראש,
נעלמים ונאלמים ,ראם כבר באים אל דל-שפתיים ,אין יכולת
לבטאם.

אלשיע פחח אח הדלת .על הסף עדמ אחד משני הבלשים,
במעילי הגשם האפורים .הוא חיוי כמכר וחיק .באורה
הקלוש של נ,רת החשמל בפררזדר,י נארה חיוכו כחיוך

של רצון סר,ב ואפילו עם קררםרב " של עצב " :סליrזה על

ההפרעה ,רעל שהערתיד באמצע הלילה" .אולם לאחר רגע
של שחיקה ,כמי שרצה קודם לשבוע וליהנות ממראה עיניו
מוכרח ההלם והקרועות לרווחה ,מחוסר האונים ותחושת
האשם שבר ,אמר הבלש הבכיר  .:הוא מבקש מהחבר אלישע

שניהם שתקר .אלישע יעד שב·נ.ק.רר.ד 8 .מצריים כל מאמרי

להיכנס אל השכן ,המשורר האוקראיני איבן קאלירניק •••

ופאילו

אלא באר לעקור אח השמורר האוקראיני איבן קאליוניק,

הביקורת גזל ספרר הראשון ,המוערך כספרות בורגנית,
כלאומנות בורגנית ,כצער וקינה על שקיעת עיירת·הסר•n
וםי ,כפסימי.זם אנסי·מעמדי וכראיית

שחוררת•• :

התנגדות לשמטר הסובייטי .אך הוא גם דיע " היסב מדוע
נחרצה לדם ..התנערותו אמחיו .הוא ,הסרפד ,היה נהפך בכך ·

לעד המרשיע ביותר גנד אחיו .הם היו מנכיחים לו מייד :

הנה ,רואה אחה ,אפליו אחךי שלך מרקיע ארתך ,אריב

העם! •• •

.

אלישע חיכה שגאלרשקר ישמךי את שיחתם שנהילו קודם,
אך הלה ישב בראש מררכן רשרםם בעפרונו :פ.קחרת עם גגות

קש

מרוסים • •.

.

שני הסופרים ישבר ושחקר .ללא ימלה נפרדו ושרב לא
נפגשו לעולם  :כעבור זמן קצר הוציאו אח יושב הראש
של איגוד הסופרים בחארקרב ,גאלרשקר ,מן המפלגה הווא
נספה במחנה ריכוז.

הביתה הוא כבר לא הלך ,אלא ץר .חושש היה שמא יסארו
אותר בלכתו ברחוב ,ולא יהא סיפק ברדי להיפרד מאשתו
ומילדתו בת הארבע .לכשיאסרו אותר ,מידי יגרשו ארחן מן
הדירה שבבית הסופרים .הבית נמצא ברחוב הנושא אח השם

"רחוב הסופרים האדומים" ואסור יההי הלן לגרר ברחוב

זה ;

 -מאורע משנות השלושים

להילוות אליו ולהיות נוכח בעת ביצוע כמה עניינים פור·
מליים קטנים .רק עתה הבין אלישע ,שלא אליו באר עתה,

כעשב בר מן האדמה .ואילו על הסרפד ההירדי·הלארמני·
הבורגני מצררים בינתיים לברא לראות וללמוד לקח •••
בעוברם בפרוזדור ,וכבר ללא אוחר חיוך של רצון סרב
ועצבות על הפנים ,לרחש על ארזנו ,שאל הבלש את אלשיע :
 אולי חשבת עדר פעם ז איד לי המ לחשוב ערד פעם .איד זה לפי ברחרחי.האיש במעיל הגשם נעצר הופליט לכירון הנורה :
 -מיד תתאזר בכוחות - .ופתח אח הדלת בדגלו.

בחרך החדר ,מתחח לגרהד החיוורת ,המאירה בחרסי הלהם
האדדממים שבחרכה ,יושב השמורר על השרפרף ,שערותיו
השחורות מסורקות למשעי ,לבשו כחונת לבנה רקוהמ,
השרוכים האדומים של הצווארון קשורים ,היידים הלבנות,
הצעירות ,שזה עתה אך החלו ל:געח בחיים  -באדמה
ובשמיים  -שמוכלות על החזה ,העיניים עצומות ,כבר·מינן
שמקומר

ב  rהאיקונות•< .

מאחורי גבר של קאלירניק עודמ איש בשינל ארוך עם שדים
כחולםי ,רגם כרבעו בעל פסים בצבע חבלת השמיים .מגפיו

הן יחישבו "אלמנטים אפלים"" ,מספידי הלאונמות הבורג·
בית" .ונוסף לכך ,הרי אשחר שייגזל ,גם היא חשודה :

פשרקים בצררה חבהרמניח· nרצפנית ,דייר על המחניים ומן

שחקנית יידית ,בוגרת סדנת החיאםררן "ניצנים אדומים",

]ןחן
"על

הנרתיק הפתוח נרצצת קחו השחוהר של האקדח .זהר ברנש

מאותם לןמפן•פןןלסארים ,אשר בעת ",פ,א"],ה (D
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נתעורהר בויל משנחה ,עדיין אינה מבינה המ nמmס
כאן ,מדוע התפרצו כך באצמע הלילה אל תחום הפרס
שלה .צעיהר מאר ...,,זה מקרוב חיתה לאם .עודמת לדי
'החלון ,שערותהי ;י:זשחרררח לא מסורקות ,אוחזת שבתי דיהי
אח החלוק שלבשה בחרפזה ,ומביסה בהישחארת על השדםי
הכחולים המתנועעים.
אלישע מהלך בדמהמ ביד החפצים הפזורים על הוצופ~
כמר ביד מתים .הוא ניגש ונעמד ליד החלון - ,על המ
לשבת ,אין בבית .שני כסאוח בסך·הכל יש כאן .על אחד
המם יושב המשורר האסיר ,ואילו על השני ,ליד ערסית
דח,ינרק ,מונחים החיתולים " .אשי הבולשת ,בנראה החוקר,
ניגש אל העיקר ,אל המ שצריך להצביע ולהוכיח חא
השאמד - ,,אל הספרים ,המצריים כאן במארח  :על מדימ
הץע ,השעויים מקשרים מחוברים ,מונחים לע' הרצפה ,לע
גבי עיתונים פרשוים ,זרוקים בכל הפינות ,כאליו רiזצ
השמורר הצעיר ,אשר סבל רעב במלוא · מרבן המילד" הלב·
טיח עצמו במזרן רוחני לכל ימי חייו .תחילה ערד עקב

אלישע כיצד מדפדף הבלש בכל ספר ומניח הצידה אותם
ספרים

שמחבריהם

התאבדו ;

הוא

כן

מניח

שם

אח

ספריהם של אלה שנאסרו ,ושל סרפדים אוקראינים מהגרי.ם
והנה הוא מתחי'ל להניח הצידה גם אח ספריהם של אוםת
סרפדים  .שמתהלכים עדיין חופשיים  :זאגרל  ,סרבצ'נקר,
יאררשנקר ,קרלשי ,קצירהב ,קאסינקר ,יאלרוי ,ספר השמלים
"חזיירם על האלון" של פילינפקר ,רגם ספרון של אכסןו
ריקי  -כל אלה נאסרו זמן קצר לא.rור·מכן והוצאו להרו~
במחנות.

אך במיוחד שחמ הבלש כאשר מצא אח הספרים האבים :
כרך גחל ,כבד ,בכריכת ערר רעם אבזמי כסף" - ,חיהים
של הצארים רהקייסרים הרוסיים" ,רכן שני ספרים שמל

ההיסטוריון האוקראיני גררשבסקי,

-

"חולדות העם ה·

אוקראיני" ר"תרלדרת הספרות האוקראינית עד המאה ה·ד",1
 ארצד של פולקלור אוקראיני של ארחם זמנים .אח שלושתהכרכיtנ הללו הוא מסר מיד ללובשי המדים עם הפסים
הכחולים ,בחיוך אמיתי ר mב .הרי זה בידוק מה שהוא

צריך  :קונטר קרנסר·ררול,ציה ,חולדות הצארים ,המנונים
לכברד המרנארכיזם ! שימחה יחהר שמח הוא על ספריו לש
גררשבסקי .היסטוריון אוקראיני זה מוחרם ואסור

בקירדאJ

אח שמר מותר להזכיר רק כאויבו המשובע הוחריף בירתו

לש העם האוקראיני .גררשבקי ההי בין מייסדי "הברית

לשיחורו אוקראינה" ,שימש כירשב·ראש של המועצה ה·
לארמית המרכזית.

אלישע עומד ליד החלון הלילי·המכרכב רכל דמיו רותחים

בר מזעם ומצער אין·ארנים .כך ינהגו מחר גם בר ,יהפכו אח

הבית ,ימצאו את "תולדות העם ההיודי" של דרבנרב" ,יהויד

ועולם" של ' Tיסלרבסקי ,אח "שבחי הבעש"ס" ,מעשיותוי

של " נחמן מבצרלב .רגם אח פרקי הרואמן שלו עצםר,

"שקיהע" ,שם הולך דיידר .ביער עם ערב ,ושומע חמרך

מעמקי העיר:

-

מת הצוק
מת הצדק

הגדול :
הגדול :

ההיודי הקפוא חש פתאום חרם ונתקף

בצמרמורת :

האמנם

שיקע העולם בסומאה ,בפשע ,ברצח ,היהפוך העולם לסדרם
ועמודה  ...ובלש זה ,במעיל הגשם האפור ,יחסם ערד
וימצא אח שידר ,המתחיל

בשוררת :

"על סכין השחר לא תזרח השמש,
עלי דם הלילה לא יצמח דגן••• " 1
רגם היא ,שייגזל ,תעמוד ככה כשהחלוק שלה לע הכתפיים,
רגם ילדתו תשין כך רירה הקטנה משוטת מבעד לשליב
העמקה של עריסת הברזל .גם אצלו בבית שני כסארת בלדב.
בביתו איד אף לא שולחן .הוא כרחב בלילה ,עם תריסים
סגורםי ,על ארן החלון ••• -רותח ובוער בר הזעם  :עליהם

לאסור ולהגלות את כל הסופרים ,לעקור אח לשרנו של הע,ם
כדי שלא יס e,ר ולא ייכתב ,כדי שלא ייוודע לעולם על
ארחם מיליונים של איכרים שנספר ברעב ,בכפריהם המתים,

הוא עצמו ראה במר עיניו אוחר ערב ,לאורו של השלג

מ:,פה הירח ,כיצד נער צללים שחורים ,ספק חיים

 -ספק

ר:פ.ת  iשל מנהל בית-הספר ההיויד ,שבביתו היו מתאספים הצהדי ,נותרו ללא עבוהד ,ובכל פינת רחוב צעקו :
מתים ,על פני השלג הנרץצ ,נושאים מן הגרנות ,גברםי,
 .נשים וילדים קפואים למרוח ,וזורקים אותם אל חון מחזילר,ח
הברנדאים לשבער ,ונהנים מקריאת י.ל .פץר ,שרים ודמקל·  .המ נלחמנו ,אחים ז ואירש רררלרציה  Iבוז להמפכה "!
מים שירים כמר :
בעל השינל השני חיסם במסירות בתרך הארון ,המצוב על צוליל הגרויות כבולי ץע יבשים .אוחר זמן הוא ראה גם
ךכ הולכים אנחנו
לבנים ; הוציא וזרק על הצרפה כ? המ השהי בו .את כלי
בעייהר ארשאמיר ,ה mק מפסי הרכבת ,ביד עירות פרלסהי
בשיהר

המיסה עמך ופיזר.

וריקודים

אשחר של המשורר ,בת עניים שמוצאה מן הםבחירח ,אלה
אשר לניד הבטחי להן אח הנדג.ח הדמינה ,היא עדר לא

יהודםי גדולים אנחנו,

 1מנהיג קרמתיסםי ) ,(1934-1886
ביררו .נצרח ב .1.12.34-

מרלש גרוזהי -וחבר הפולים·

בעקבות רצח זה החל סםאליו במסע

"טיהורים" וחיסלו הוכתי של יריבים רקרמרניסםים חשדוים כ·
שני חרבי הפלריםביר.רר ,שתחילה תמכו בסםאלין ,אולם לאחר

n

שהביעו הסתייגות משיםר יר ,האו רא,שימם בםרצרקיזם וכשמפם

ראוהו הם "הדור" הואצוו להורג.

18

ס~cםלין.

(4

"סוסים",

2

" (3רח :

"השמרד לעניני פנים"

-

הונשםהר החאשית בימי

מנהג נרצרי·פרררסלבי ,להנחי איקונות לש קחשםי למארש mי

המ.n
 (sר"ת :

"הדמיניות הכלכלית החשרה".

 nכרניn

את כלכלח ברה•וני ,שנהרסה בתקופת מלחמת

רב r

האשוחים היררקים·חמיד ,כי גם שם ,בעיירות הללו,

מתים היוידם מרעב ,נחירד זקנים וילידם .רגם דם ,.כםר

הכפריים ,נרשמים תחח

הדיאגנוזה :

דיססררפיה

שנתיים ,מן העיירה ארשאמיר ,אשר ירשב·הראש של המר·
עצה העירונית הוציאו מביד הסמרטוטים והרימו כנגד החלון:

התינוק ,שעורר תלוי מעל עצמותיו ,קרן באורו של יום
חורף ,בצרהב שלא מן העולם הזה .הנה דמוע ולמה צריך

שנרעוה להבאיר

רא,ז m

ים.

••• 8

לעולם לא יסור מלפני עיניו מראהו של ארחו ליד כבן

(6

הפרעת חליוף החומרים בגרף ,עקב  n·nnזרגר"

לדג.לות ולהשמיד משוררים וסורפים ,לעקור את לשרנו
של העם ,לחטוף את העט מידר ,שלא ים  e1ר לעולם מה
קררה ומתרחש

כאן.

הבלש מתחיל להמר ; כבר לא מדפדף ,אלא מביט בשער

הספר כי בחלון ערלה כבר אודר של השחר ,וכמר כל רוחות

הרפא~ם של הלילה ,שדים רמראין בישין ,לכשמתחיל להאיר
השחר ,מתקפלים ,מסתלקים ונעלמים .בעלי הפסים הכחולים

ברשאים מן הבית את הספרים החשוידם ,עדרת לפשעיו של.

המשורר ,ואילו הוא עצמו ,איבן קאלירניק ,אשר כל הזמן

..

ה סי פורת

-

הצעירה"

לפני שלושים

שנה

ישב בעיניים עצומות ובדייים משוכלות ,כמי שמקשיב כיצד

מתנגגן ורותח בר שידר האחרון - ,צירן עליו לקרם רלהת·
לבש - .הוא קם ,לבש את מעיל הצמר השחור ,ניצב מול

האשד" אשר עהדמ עדיין לייד החלון ובידיים ערומות אחזה

ראובן קריץ

הסתייגויות ומסקנות

את · החלוק ,שלא יגלוש מכתפיה ,קד לפנהי ואמר לה :
"תא עיניך אלה אקח עמי בדרך" ,לאחר מכן נגש לעריסה,
כרע על ברכיו ,התכופף ונגע בפיר בידר המושטת של

עם התקרב "יום הז,זרלדת" השלושים של המדינה,
מבקשת רשיהמ זאת לסקור את הסיפורת של
מה שכינינו אז השמרמת הצטיהר שמלפני שלו·

התינוק ••• אך מידי קם מעל הוצפו" התיישר ויצא בהמירות
מן הבית .יותר לא ראהר איש.

שים שנה

עכבור שנים ,לאחר מרתו של םסאלןי ,סיפר אחד מאלה
ששרדו ,כיצד הובילו אותר ,יחד עם מאות אחרים ,בארניית

משא ,רגם המשורר איבן קאלירניק היה בינהים .הובילו
אותם ,חצי·מתים ,אל מפץר נאגאיירר ,שם הררידרם על

החרף ,שבר שררה קרת אימים ומרבית האסירים מתר שם
על החרף ' בלילה הראשון .בינהים ,גם השמורר איבן

קאלירניק ',במעילו הקצרi ,דשחרר ,על גבי הכתובת הארקראי·

בית הרקומה ,ויחד עם המשורר קאפו אותר לילה גם עינהי
של האשה רירו המושטת של התינוק ,אשר לקח עמו ל·
אותר לילה החליטו אלישע ושייבדל לעבור לקייב ,להחליף

.

דרך.

את דירתם ,עם המ שיזדמן  :מרתף אר חדר·עליה .לברוח
רלהעלם מחארקרב ,להימלט לשם ,אל הבירה החשדה של

אוקראינה ,להיעלם לזמן·המ מעיניו של היינריך יאגרדה
שמנה מקרם משנה מזל ! שם יוצאים עדיין לארד העיתונים

,7

היידיים ,קיימת הרצאת הספרים ,שם מתגוררים מרבית הםרפ·

יום הידייים .שם גר איבן קרליק ,הסרפד המפורסם ,ירשב·ה
ראש של איגוד הסופרים האוקראינים ,חבר הררעה"מ ,חבר

המשמלה הסובייטית הראשונה באוקראינה ,קונסול בריה"מ
בקנהד .איבן קרליק זה דיבר במילים כה חמרת על ורמאן·
הכפר של אלשיע ,בכנס הסופרים הכל·ארצי הראשון ב·
מוסקהב .לפני שנה בילה אלישע ברקד קיצי אחד אדרך

בחברתו של קרליק ,הרי הוא ירבה יראלס ,בנר של המלדמ
שמפולה .ההי זה בקאמניץי·פרדרלםק .קרליק הרכיל אותר
אל "המבצר" וביידיש 1רלינית·עםיםית סיפר לו על הפרג·
ורמםי בפרזולהי ,בעת מלחמת האזרחים ,שם מילא הוא
תפקידים אחראים .קרליק אף התכונן לנסוע חיד עם אליעש

לערב ספררתי באררינין ,עיירה על גנרל רומניה ,שם עסקו
היוידם בחקלאות ,מטעים ,מלאכה ,קיימו בתי·ספר יהודיים,
אבל פתאום ,הרבה יותר מהר מכפי שסבר קרליק ,בא
לקמניץי·פרדרלםק הזמכיר השלישי של הורעד המרכזי ,ה·
ממרבה על כל חיי התרבות של אוקראינה ,פרפרב ,ויחד עמו

המפקד האגדי ירבה יקיר  -שנהים נאסרו והוצאו להורג
כעבור זמן קצר  -ולערב הספרותי נסע אלישע לבדר,
בכרכהר ,בדרך השדות ,כינרת התבואות המתמלאות חיים,
נריח הנברנג דובש טיר ,רהעפררנים פוצחים ברינה בשמים

איד לכנות

-

נסתיר שנת

את  11המשמרת

11

קראו להם דור תש'' ,Mאבל הם לא התחילו לכתוב לא
בתש"ח ולא כתבו בעיסר על שנת תש"ח .דרםכ גם לא
השתתפו בפועל בקרבות תש"ח ,והציבור  -ואפילו המבק·
וים  -בילו אותם ערד קררם לכן ; קראו להם דור הפלם",n
אבל דרכם לא שרתו בפלמח ; וקראו להם דור באץר על שם
האנתולוגיה שיצאה בשנת  58בספריית פועלים ,ואשר
כרכה לראשונה יחד רבים מהם ) 18מספרים ר  11-משרד·
וים( ; אך עורכי האנתולוגיה כללו בה סרפדים אחדים
שבוודאי לא נתחבנו בארץ  -כגרן אבא קרבנו ,שעלה
בגיל  - 27ומאידך לא הזכירו רבים ,שמבחינת הבירגראפיה
שלהם בהחלט זכאים היו להיכלל )כגרן  :אורי אבנרי ,יצחק

עממיות

ומספר

ברצינות

גמורה

אזורת

סוסיו ,

כצוהר "לגנטית"; גם היום זוכים הם בפרסים הראשונים
כתחרויות הארציות .ברדירני  8עצמו התפעל מםר'םיר .והוא
מספר על יריביו ,אשר לארד היום גנבו את רגלו השמאלית·
אחורית של אחד מסוסיו ,אווזרת אביר ,שזה שלרשים שנה
משמש רכב עצל רברנר·של· לם - ,לפי הרעמים מזהה
הרא את נסיעתו של אבא .כשהוי עדיין חי ,היה אבא כותש
כל ליל שישי ,בעלי ומכתשה ,קמח·כר~;:בים לשבת, .

1

דרי ,דיר סוסונים,
דיר ,דיר בשדרנים.

אל נא תעמדו דבךר,
רוצו ההרה ,שם על ההר
עומדת אסתר שלי לבהד.
אסתר עומדת ואברהם הול,ך
אנ mם שלנר אבינו ! ••.
 שומע אתה ,רבי סרפד היקר ,המ זה היה אכפת לו לאלו·הים ,לו היה מחלףי לי את שעדרת השיבה שלי ,לשערות
שחורות·מקררירת ? דיר ,דיר ,סוסונים שלי !
הוסופר הזקן אלשיע ,ברכה בר ליבו עתה  :אי ,אי ,דברנו·
של·עולם ,אבינו המתוק ,היכן הם העגלונים של,ך יהודיך
הלבביים ,עם שחמתם העצובה ועצבונם השמח ,הא ו •

 (7ארש ה·נ.ק.דר.ד .אבותן השנים.

(8

מפקד חיל·הפשרים.

1,

שירה
בלהיו "ורנית" הר' פשירןוב  ,43ת' ,Wםל' 23 75 86

 .4בקיץ שנת  45יצאה החוברת חשביה של "ילקוט ה·
רעים" ועוררה תשרמת·ךב רבה גבלל שני "סיפורי שערר·
דיה" שנכללו בה )"הגימגרם השני"  ,לשמיר ר"ליל סתיו"
למרcכנזרן( ונסתיר  45באה בעקבותהי החוברת השלישית,

רבה המניפסט "עם בני זרדי" לשמיר ,שהציג את אנשי

החוברת כחבורה בעלת אידיארלרגיה.
מי הם הסופרים שמדובר בהם
עד שנת ? 47
במרכז תשומת הלב הציוברית עדמו משה שמיר ויגאל '
מרסנזרן ובעיני המבקרים  -גם ~זהר םמילנםקי .הינה שרב
מעט "םטאטיסטיקה" חלקית  -על פי כתבי העת הנ"ל -
כדי להדגים את פרסומי המחברים השרבים מבחינת מספר
פרסומיהם בתחום הסיפורת והביקורת .כל המספרים מתיח·

זרובבל גלע,ד שבוודאי "שירי" למשמרת זאת ,שהלוא הוא
ערך את "ספר הפלמח" ונכלל בקוץב "זרד באץר' ',נולד

ב  ,1912-עלה ב  1922-ופרסם את סיפורו הראשון ב 1929-
ב"במעלה" .זאת כמדומני הסנונית הראשונה ,שעדיין לא
הביאה את האביב .מאמצע שברת השלושים מרפי ים סיפוריו
של בר·ירםף )נולד  (, 1912כעבור שנה מצטרפים סיפוריו

םים לתקופה שעד דצמבר •47

v

םםפר

שהנה

נשהה

םמפר

הפםרדםים

1937
1938
1939
1940
1941
1942
ולפי

2
9

1943
1944
1945
1946
1947

4

6
8

--,

14
24
49
74
114

9

כתיב·הטת :

"שממר"

-

"גלידנרת"

-

"האץר"
"דבר"
"במאבק"

83
50
46
40
26
14

"מבפנים"

"ילקוט הרעים"

"במעלה" )חלקית(
"על החומה"
"מחברות לספרות"

-

יגאל קחמי
רן בן·אמץר

!תן שחם
אהוון אמיר

-

מתי מגד

יצחק אורן,
חיים ברנדרריין

מנחם תלמי

יוסף אבן ,פנחס שהד וראובן קרץי - 2 -כל אח.ד כן יש
שררה ארוכה של מי שפרסמו רק סיפור אחד עד סוף שנת
 ,47נגדן  :בנימין גלאי ,אמיר גלבוע ,צבי זרירי ,שבתי סבת,

,

פהםררםםי

יזהר סמילנםקי
אמצהי בדלם
בנימין תמוז
אהוון מגד

7
7
6
5
5
5
5
3

היודה האזרחי

אנשים ששוחחתי איתם .נראה לי ,שמספרי הפרסומים שא·
גיא להלן מאשרים התרשמות זאת ומסבירים ארתה.

מכריע את המסקנות המסתמנות עד כה .המספרים כוללים
פרסומים ספרותיים )סיפורת וביקורת( של סרפדי המשמרת
רעליהם :

ידד שיף

25
22
20
19
16
14
13
13
11
11

רדדי שחם

8

יגאל מדםנזדן
שרשנה שרירא
יהודית הנלד
שלמה ניצן

חוללו את התחרשה ,שהינה ערלה על הבמה "משמרת" חד·

בה הבאה  -תמרנה חלקית ,אמנם ,כי נותרו כהמ כתבי·
עת שלא  -בנדקר ,אך אני משער שבדיקתם לא תשנה שיברי

שז.ה שמיר

34

מדרכי סביב

9

r.

של יההדו האזרחי .ב)  (, 1920כעבור שנתיים  -סיפורי
שרשנה שרירא .ב)  (1917ויזהר םמילנםקי .ב)  (1916רכן

בדקתי עד כה  22כתבי·עת ומאספים ומהם מתקבלת התמר·

44

עשר"(,

מתי "מתחילה" המשמרת ?

מעט "סטאטיסטיקה"

התפרסמו הסיפורים

בעיקר בכתבי·עת

ר"גזית"( ,ואילו מ  44-הם נדפסים במוספים לספרות של
היומונים ,שהיגיער אל הקהל הרחב·.
 •2באותה שנה נדפסו כהמ סיפורים שחוללו שערודיה,
כגרן "ליל שרב" ליגאל מרםנזרן )  (, 6,44ר"העיניים" ר"שלג
על המרחרקה" למשה שמיר ) (. 3.5.44
 .3בעקבות זאת נתחרללר הפולמוסים הראשונים )מכתב
גלוי למשה שמיר מיעקב מלנין ,דברי פולמוס של מאיר
יערי עם משה שמיר בעקבות סיפורו "הקילומטר השניים·

אחריה.

"גזית"

סדנא וכתיבה יוצרת

•1
השיגיער אל חרג קוראים מצומצם ,יחסית )כגרן "גלירנרת"
עד שנת

בדלם ,חיים ברנדרריין ,יהוהד האזרחי ,ישראל וכסלו )פרציו(,
בררך נאזל ,עמרם קינן ,יגאל קמחי ,יורם קנירק ,ראובן
קריץ ,פנחס שדה ,מידר שיף ,שרשנה שרירא  -רערד(•  .לכן
נראה לי גם השם דור אבץר לרקה בחסר ,ועצם השירך
ל"משמרת" לפי מקרם הליהד רגיל העלהי עשוי להיות שנרי
במחלוקת .אני מציע איפרא ,לקרוא להם םרפרי ודר האמבק
לטצואמת ,ולכלול תחת כותרת זאת כל מי שהתחיל לפרסם
סיפורת שנים אחזרת לפני מלחמת העצאמות ושנים אחזרת

הבם השן .העגלון שופע בדיחות פקחיות ראמררת·כנף

הססאסיססיקה :

מכמה "גורמים" ~אינם מסתברים מתוך

אורן ,יצחק אררפז ,אהוון אמיר ,יהרשגע בר·ירםף ,אמציה

שה .הקוראים התחילו לחרש בכך כמדומני בסוף שנת 1944
ובמשך  - 1945זאת לפי מיטב זכררני ,ולפי זכררנם של

מאווררת המלך .בזאת יכלו להררכח אפילו "הסרפד' ',לפי
ראשיהם הנשיאים ,מן האופן שבר הם מושיטים את רגלהים

הבאנו את המספרים הנ"ל אגב הסענה ,שאת ראשית המש·
מרת של סרפדי זרד המאבק לעצמאות יש לראות  -מבחינת
תחושתם של הקוראים  -בסוף שנת  1944ובמשך שנת
 .1945מסקנה זאת מתבקשת מן העליה התלולה והרצופה
של פרסומי הסרפדים בני המשמרת החל בשנת  ,44רכן

ן

הששמיים .על המושב הקדמי ,פניו אל אלישע  -הסוסים
רצים מעצמם רצרנפים מן הריחות החמים  -יושב ה'עגלרן,
לאחר שלגם עם 'ה'סרפד" כוסית נהא ,לחיי האשה והילדים,
לפרנסה ולישעוות ובחמרת להידוים ,קינח בתופינים רבדרב·

שמוצאם

רק כאיור.

•47

סיפורים "המחופשים" כרפררטאז•רת של אורי אבנרי .ב)
 (1922בחתימת "יוסף ארםטרמן' ',רעם תחילת שברת האר·
נעים נדפסים גם סיפורי יגאל קחמי .ב)  (, 1915משה שמיר
.ב)  (1921ומידר שיף .ב)  (. 1917אבל כל אלה עדיין לא

זבנים אחימם·עםיםיים ,המתבקעים בפה ,ערד טרם נגעה

אין צררך להסביר ,שבספרות האיכות עיקר וחשיובים "כמר·
חיים" עשויםי להסעות ,ובאמת לא הובהא הסטאטיססיקה
 -החלקית עדיין  -כדי להסיק מסקנות "זמעירת' ',אלא

נתן יונתן ואברהם

שאנן,.

תמונה שרנה לחלוטין מתקבלת ,אם נבדוק את מאמרי הבי·
קדרת שנכתבו על הסופרים הנ"ל .כאן צועד בראש יזהר
םמילנסקי  :עד סוף  47עסקו בר  24מאמרי ביקורת ; אחדיר
 מדסזנזרן ) (10ושמיר ) ; (8שרשנה שרירא והיוהד האזרחינזכרו כל אחד ב  3-2-מאמרי ביקור.ת השאר  -אף לא

,

באחד.

מספרים אלה רכן רשימת השמות אינם מלאים ,רכן יש
לזכור ,כי סופרים אחדים השייכים לזרד המאבק לעצמאות
החלד לפרסם את דבריהם רק לאחר תחילת  1948ולא נכללו
איפדא עדיין בסקר )גנדן חברך ברטוב ויונת ואלכסנדר

סבר( ;

אחרים לא נכללו ,משדם שהם מהדרים כל אחד "בעהי מירח·
דת"

)כגרן יהדשרע

בר·ירסף

אד

ור-חהמ חזנרב אר אורי

אבנרי(.

מתי גילו המבקרים את סופרי דור המאבק
לעצמאות ?

10
9
7
7

המסכמות את הישגי הספרות

5

העיתונאים' ',למשל ,לשנת תש"ב ) (1942אנשי "השממרת

ואלה הם שאר כתבי העת והקבצים שנבדקו ונצמאו בהם
רק ארבהע פרסומים אר פחדת " :מאזניים" )  ,(4שנתוני
"דבר" ) (,4ספר השנה של העיתונאים )" (, 3אופקים" )(,2
"דבר הפועלת" )" (, 2השומר הצעיר" ) " (,2מעט המרבה"
)" (, 2עמיר" )" (, 2בין מלחמה ושלרם" )" (,2הפועל הצ·

המושג

"ספררת

ושמדת נדרפים,

צעירה"

כגרן "המשמרת .

הצעירה' ',מלווים את הביקורת מאז כתב ביאליק ב 1901-
את "שירתנו הצעירה" .בדקתי אחדות מן הסקירות השנתיות

הצעירה"

הם יעקב כהן .ב)

ברכה חבס .ב)

(, 1900

העברית :

(, 1881

-ב"ספר השנה של

ארי אבן·זהב .ב)

(, 1899

ש .שלרם דארהי  ,סבקאי )שנהים ב.

 (. 1904בשנים הבאות לא מדובר ב"שממרת הצעירו ",כלל.
בתש"ר  -למשל  -נאמר :
 nפרוזה העברית לא גילתח קווים מיוחדים חדשים בשנת תש"ח,
מספירם חדשים לא הוציאו ספריחם בדפוס,

עיר" )" (, 1דברי סופרים" )(. 1

.,,

 nפרוז n

 nעברית

, -,
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