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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שופטן( •••

זר

רק פה ושם נעשה סכיון של סטיה גששנית של סופרים צעיירם,

או

החדשה סובבת במעלג הדרוך ע"י גדלוים )ענגון ,הזז,

לו

שנלכדו אם ברשת האוצרל של הריאליזם הא"י החדש ,אן סטו
אל התעלומה ואל כוחות שמעבר

להברה •••

בסוף השנה הופיע

הצ

ספר פרוזה קטן מאת מספר צעיר ס ,יזהר "באפתי נבג" שמן
הראוי לברך

כעבור שנה,

עליו •••

בתש"ז ,נאמד :,
o

נתלוו אליהם )אל הוותיקים< נם במה מסופרינו הצעיירם ש ר

סמו סיפורים גדולים ונובילות שאיר לפסוח

משום בשורת עידוד

•••

עליהם •••

המפכרסת לעינינו בבל און

היצירה •••

על מגבת ושמתזפת .הוא פונה אלהי .הבחורה מתעלתפ
ממנו .הוא מחייו לעצמו .ככה זה בהתחלה .הוא ידוע .אחו
כך הוא לוקח אח כף יהד ואומד " :בראי מרחק ,מה שאני

אך כשבעל הסקירה בא להזכיר את שמותיהם של הצעירים,
הוא בררך יחד את ראובן ראלנדרד .נ)  (1899שפרסם אז את
"כי פנה היום" עם יוסף אריכא .נ)  (, 1906שהוציא אז את
"בעלי יצרים" ,עם ס .יזהר )"בפאתי נגב"( ויגאל מרסנזרן

א יזה יובש .הכל מת ,אין הפתעות .אין כלרם"

)"אפודים כשק"( .דק בשנת תש"ח ,בסקירת שנת תש"ז,

ניתנת "הנדה" כדררה ל"משמדת הצעידה" שאנו דנים בה

כאן :
הנני

מתן ביטוי לכוח ההגנה אבץר  ...על תופעה מעודדת •••
רוצה לעמוד באן בראשית ;,קדיתנו ••• והיא  :הופעת
וים ••• מן הדור הצעיר ,עדייו לא ניסו לעמוד על החיזיון המ·
יוחד במינו של הסופר ••• הציער ,שלידתו וחינוכו אברץ ,ואשר
סימניו המיוחדים ,או;נ .לטובה ואם לרעה ,התחילו מלבתטים •••

ולהלן הוא מרנה אחדים מהם ,שכבד "דדנו דדינה של ממש
בהיכל הספרות ,אולם לא נדועו )אר נודעו אך מע~( בצי·
ברד  :יצחק שלו ,ס ',יזהר ,יגאל מרסנזרן ,וערד אחדים ".המס·

קנה מכל האמור לעיל היא ,שהביקורת נתנה דעתה על
כיחידים ,אך

התחילה לדאות אותם כ"משמרת" דק בסוף שנת ,47
כשנתיים לאחד שבשלה תחושה זר בקרב רבים מן הקוראים.

הפולמוס ,ההיקף,--המסקנות
מאז ניטשו כמה פולמוסים  -תחילה על יצירות יחידות :

על "ילקוט הרעים" ,על "אפורים כשק" ,על "השובי"
ר"חידבת חזהע" ,על "דדך גבר" וערד ; במרכז הפולמוסים
' האלה עדמו משה שמיד ,יגאל מרסזנרן ויזהר סמלינסקי .נע·
ברד כהמ שנים ,ב )1יקר מסוף שנ mהחמישים ואילך ,התחילו
מבקדים שונים מן הוותיקים )כגרן פנראלי ,קרדצרייל ,זמורה,
מיכלי ,קדמו וערד( ומן הצעירים )כגרן שביד ,מרק,ד שק,ד

מירון רעוד( להעריך העדנה כוללת את יצירתם של אחדים
מבני המשמרת ושל יצירת המשמרת ככלל  :אל הסופרים
ה"מברקדים" שהזכרתי לעיל נוספו עתה האוון מגד וחנוך
ברטוב .דובר על הישגים רכשלרנרת ,על עושר ודלות ,על
דיאליזם רנאטרדאליזם ,על ספררת מגריסת ונמלטת ,על
ערכים וחוסר ערכים ,על ה"אני" רה"אנחנר" ,על הליכה
בתלם ועצמיות ,על לשרן מקרדית ומלאכותית ,על מקרדיות
וחיקוי ,וערד ; אך תמיד התיחסר הדברים אל חשמת הסופרים
שנזכרו לעיל ,ולכל היותר אל שבעה )בתוספת בנימין תמוז

ושמפחת סגד( ואל עשרה עד חמישה·עשד ספרים לכל
היותר.

לעדתי כוללת "השממרת" עד שנח 1955
כ·  soספרים רכ  2000-פריטים >סיפורים ,קטעי·פדרזה רמא·
מדי ביקורת( בכחבי·העת .סקירתו של חומד זה תדאה,

מספרים,

לעדתי: ,שמסקנרת המבקרים שעסקו בנושא זה עד כה היו
נכונות דק בחלקן ודק בתחומים מסריימים .לדעתי יתבדר
מבדיקה רחבה יותר ,כדי לאפיין אח ספררת זרד המאבק
לעצמאות מבחינת הנושאים ,העלילות ,הגיבורים ,הסגנון
אר השקפת העולם ,טוב לכחרד ב!'מרדל" ששי בר "קטבים"
אחדים ,נניח איזו צרהר גיארמטדיח של משולש אר חמרמש,

שקרדקרדיר מסמלים -מגמרת_.ת-'-רד=גי~________ _
ה"קטבים" בשנת תש"- - - -T-
אנסה
סופרי
שרבים
יצטרך
לנזרק

להדגיש זאת באיזכרד שמרת שבעה ספרים מאת
המשמרת שיצאו .לארד בשנה אחת ,תש"ז  :הם כה
זה מזה' ,שהרוצה להכליל ולצאת ידי חובתו לכולם
להביאם אל מכנה משותף נמרך וסתמי ניוחד ,ועדיף
ארחם בעזרת "מודל הקטבים",

הספרים

הם :

יהוהד

האזרחי :

"עננים

בסער"

-

תשעה

סיפורים ,כולם מהררי המגרייסים לצבא הבריטי והמררי בני
משפחותיהם שבעודף .ס.

יזהר :

"החורשה אשד בגבעה"

-

ארבעה סיפורים על 'רקע הקיבוץ ר"בעירת ההגנה" .יגאל

מרסנזרן :

"תמר א:שד ער"

-

מחזה תנ"כי ,הוצג ב"ארהל".

מידר שיף " :תחליף מרזרבי"  -דומן בחרוזים ,על מעשיר
של נוטר במושבה לפני ואחדי הלריהי של אחד מחבריו ;
לדומן מצורף "סוף דבר" שהוא מעין "אני מאימן" .מידר
שיף " :נבי בליעל"  25 -סיפורים ,בעיקר מהרריי היי ה·
צעירים בעיר .משה שמיר " :הוא הלך כשזרח"  -רומן על
רקע הרריי החיים בקיבוץ הוותיק רהפלמ"ח .שרשנה שרידא :
"היאור הידוק"  14 -סיפורים ,שהרקע שלהם מגורן  -מן

האץר רמחר"ל ,איזכרד השראה ,נרפים חלומיים בקרלרדאדר.
הרוצה לט~רן ,שיש בספרות זאת "דיאליזם" ירכל לגלוח על
נקלה גם "קטבים" אר "קרדקרדים" מנרגזים של "רומנטיקה"
שול "סרריאליזם" ; הטוען ל"גישה חברתית" ימצא גם אינ -
דיררידראליזם גמור ; הטוען ללשון ספרותית  -ימצא גם
מדוברת ; הטוען למגמה לאקטראליזציה אכן ימצא ארחה -
א; גם אח

כשלרנרח

היפוכה ;

רכן התר אחדי ערכים אר הישגים אר

 -תמיד ימצא קשת רחבה ,חרפערח וניגודן.

אגב ,גם הוויכוח אם ספררת זאת חיתה "ממוסדת" ר"מטרפ·

חת" אר לא ~ ישאר ללא הכרעה ,מנפי שלכל אחד מן

הנ"ל ההי גודל שרנה לחיוטיו בדרכו אל הקורא ,ושרב אי·

.אפשר היהי להכליל  :למשל ,מ"בני בליעל" לא נמכר אף
עותק אחד  -אך כל העותקים חולקו ונעלמו ; מ"הוא הלך
כשזרח" הופיעו כשנח  47דק חמישה עותקים ,השאר יצאו·
לארד דק כעבוד שנה כמעט •• • •
)מתוך מחקר העומד במחצית דרכו(•
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אמד אחד מהם ,הנומ,ך חבוש כרבע קודררוי

אח ףכ יהד ,בעדינות ,היא עידין המססת,

כחול .הדוח חיכה בפניו ובפני חברו דג,ברה

שאל הגברה ונשען על מעקה טיילת שפת הים "נלך לשחק

מספ·

דואה ,איזו כף די •• ",
הדי ושואלת בהיסוס " :אחה באמת מבין בזה ז" הוא לוקת

פליפדים" 1
הם עבדו אח הכביש,

בכנסר אל

חדד מלא במברברת·

כרלם מבינים ארת,ך בעצם מעט

מאד" ••.

צופה בה.ם הוא אמד שהג'ינגי' ינצח .אבל הוא טעה כי
אלי השמן ניצח .אחד כך הלס לשתות קוניאק על הגג של
סמי העאדס .חרץ מסמי היו שם שתי בחרדות" ,לא שררת"
לחש דג,ברה לנמרך" .זונות" החזיר לו דנ,מר,ך "סתם ישדא·
לירת" ,סמי פחח בקבוק קוניאק תוצרת הארץ הי:חנצל.
צחקו .סמי ניגש אל הפטיפרן ,שם תקלטי של צביקה פיק.
אחת הבחורות אמדה שכל החיים שלה זה מרסיקה אבל
סמי אמד שהיא משקדת .הגברה לחש לנמרך "צדקת ,סתם

סוודר גדול מאד ועישנה סיגרהי" .את אוהבת מרסיקה ז

שאל הנמו,ך באנגלית שלו ,הבחוהר ומ.שיהכ ללכת .הנמוך
הלך אחריה " :מרסיקה מרתק ,מרסיקה שבאה מהלב",
הבחורה צחקה " :אני מרבדת עברית" והמשיכה ללכת.
"סתם שיראלית" אמד הגברה לנמרך כשחזר אליו" .תארחי
לעצמי" אמד הנמו,ך "בגלל זה לא הלכתי אחרהי"" .סתם
מרמה" אמד דג,ברה "אז למה דיברת אלהי באנגלית " 'l
"טוב ,לא הייתי נטרח" השיב לו הנמו,ך הוריד אח כרבעו
ואמר שהבחרדרח של החורף זה לא סחררה" .אף פעם אי
אפשר לדעת" אמד דג,ברה .הנמוך שאל " :אתה זוכר את
ההן שמוודיה שעזבנו ארחן באמצע הסרט" הגברה צחק

בקול רם והזכיר לנמרך אח הקטנה הזר ,י eנית אר פילי eינית
אר משהר כזה ,שבאה עם חברה שלה מסאן פדנסיסקר" ,אתה

זוכר איד הישארנו אותן במסעדה ,הלכנו ל בית שימוש
ו  ·" •.הנמוך צחק עד שהיו לו משמ דמעות בעיניים .הוא

אמד שזה הגיע להן ,דג,ברה הסכים .הוא אמד שהן לא היו
נחמדות ושהן היו בתולות" .אני עם בתולות לא מתעסק
בכלל" ציחקק הגבדר" הביט בנמרך ,ולפתע כמר קפא :
"תגיד אחה חושב שהז ההי בסדר עם ההן משוודיה " 'l
הנמוך אמד שהוא נטרח שזה ההי בסדר .שהשוודיות סתם

רצו לנצל ארחם אבל לפני שסיים את המשפט אמד הגברה
בארשת נצחרן  K" :רתנר לא ינצל אף אחד" ,הנמוך אמד
שבעצם גם הם לא מנצלים אף אחד "בסך הכל אנחנו עושים
טובה לכל הנחרדות הבודדות האלה שבלעדינו היו סתם
משתעממות"" .כן אנחנו ערזדים .לה.ן" פסק הגברה והניח אח
ידו על כחף הנמו,ך בדידיות אמד " :ככה החיים" ואחד כך
הלכו לשחות ב"קפה של הערבי" רחשנו אולי ללכת לסרט.

אץר שי;אל היא אץר חהמ .מעט מאד וךרדף ,אחרת ההי

הרבה יוחד קשה .ואלוי טוב שיש חורף כדי שאפשר יהיה
לנוח ולהחליף ברח .הנמוך נרדב .לומד לבנות " :אנחנו פה
תמדי"" .תמיד אפשר למצוא אותנו לדי חרף הים" ההי
אומד הגברה .אלא שבחורף הנחרדות לא בארח .בחורף
הבחרדרח היו קוראות ספרים ,אולי ,התיירות היו מחברת
לקץי ,לפחות לאביב .בחורף הם שיחקו פליפדים ושחר
קוניאק על הגג של סמי .לפעמים הלכו לקולנוע ,ל"זמיד"
אר ל"דן" כי לשם ההי אלי השמן מכניס ארחם חינם ,לפעמים
שמער מרסקיה בקפה של הערבי .פעם כשברע היה שם ערב
ברזרקי.

בקץי

קנה "הערבי"

כסארת

נמוכים מאד מקש

והביא רקדנית  jלפעמים ,כשלא היה לדם ,משהר סרב יותר.
לעשרתו היו הולכים לשם .הגברה אמד לנמרך שזה סתם
שיעמרם ,בעצם מה שמשך ארחם לשם חיתה האפשרות
שמנחם כהן יברא יוביא להם אצבע אר שחים במחיר חברי.

אז הדי הולכים לחדד של הנמוך רמנפסים נ~ף כל הלילה.
הנמוך פחד תמיד

ואמר :

"פעם אחד ערד ירימו ארחנו" אבל

הגברה הרגיעו .הוא אמד שאף אחד לא יחפוס .ארחם .הוא
אמר שהמשטרה תופסת דק אם מלשינים לה ,הוא לא חשב

שמישהו ילשין עליהם .הוא אמד שאפשר לסמוך על כהן.
אבל הנמוך דאג.
לפעמים עבדו זים ,יומיים .אלי השמן
אר משאיד להם הודעה בקפה והם היו
כשמידה ,לילה אר שניים ,פעם עבדו
בבית חרושת לעוגיות .זה היה בחורף.
ערבה מתך"

היה מצלצל אליהם
עובדים ,בדדך כלל
כמעט שברע שלם
כי הדי החורף היא

•

לבסוף בא הקץי .בעצם קדום בא האביב .אבל האביב כה
קצר פה .חרץ מזה עם האביב מגיעות הציפורים הדאשרנרח,

עם פנים לכנרת ,עם גרף לבן רמחמכררח לשמש.

בקיץ מחליף הנמוך אח כרבע הקורדרוי הכחול בכרבע בד
שמובץ .אלי השמן אומד שלפי הנרגע של הנמוך אפשר
לפתוח אח ערבת הרחצה .הנמוך דואה בחרהד בהירה שרכבת

C

הבחורה מחייכ.ת

משחקים וסגרו אחריהם את הדלת .היה חם בחדד ,דג,ייגניי

"עדר מעט יברא הקיץ" אמד הגברה לנמרך למחרת .הם הלכו
אחדי איזו בחרדה שעברה ,היו לה פנים ארוכות ,היא לבשה

ין

אח עצמך ולא נרחבת לאף אחד להיכנ!כ פנימה .סגורה .ל11

אחד כך הם הולכים יחד והבחורה מחלפיה אח גבדהי בנית
המלון .הם  .הולכים לחדדו של דנ,זמך .דבדך הם נחקלbי
בגברה שצועק " :יפה זר של,ך עם שלי זה יד קשה" ,דנ,ןומ
צוחק ואומד לכחרהד " :הוא אמד שאח יפה" הנחוהו
מתחייבת" ,יפה" הוא אומד" ,אבל מה שאני יעדו ,שגם
מסובכת" .בדדך הם נכנסים לאיזו מסעדה לאכול ,לא רחקו
המבית של הנמוך .הבחוהר משלמת ,הנמוך לוקח אח הדי
ואומר " :יהיה בסדר מרתק" .הבחורה מאמינה לו ומשאיהר
טיפ למלצר.

זונות".

כ

אחד כך הוא

הוא מתיישב על החול ,היא שרכבת ועוצמת אח עינוי,
"שאמשיך "! שואל הנמוך.

ואלי השמן עמדו לדי משחק של כדרדגל·די ומנשה עמד

ג

הבחורה שרמסת במהירות אח ףכ

אומד " :הרבה בעירת ,אני דואה בעירת ,כל די מענניי,ת
מתח ,מתוחה ,מחוחה כל כך ,תדאי את האצבעות ,סורגת

ממנו ,שהינהן בראשו" .מתי כבד יברא הקץי 'l

//

רק בשנתיים-שלוש השנים האחרונות אבו עידם לתופעה )של( •••

כ· so

כ
כ

איריס מור ·

חירותה •••

אחדים ומעטים מבין אנשי "הזרד הצעיד"

ס

ןון

יש בהם

הם נתנו לנו את א"י של ימינו ממש
למען

י י ך י

קי

הנמוך שרב מסתובב לדי חרף הים .אלי השמן פוגש דב
ומספר שהגברה ביקש למסור לו שיחכה לו אחד הצהרים
בקפה של הערבי" .דה,רא תפס אחת יפה ,שגערו ן ן ן ן ן זזי
אומר אלי לנמרך שירדד במדרגות אל החרף .ניגש אל בחוהר
בלרנדית שיושבת על כסא נוח ,שקרדאrך ספר בשפה זרד,
לא אנגלית .אולי צרפתית .הוא פונה אליה אבל הבחוהר
ממשיכה לקרוא .אחדי כהמ דקרת היא צועקת עליו בשפה
שהוא לא מבין והוא אומד לה בעברית "תרגעי מרת,ק

תרגעי" ומתרחק מהמקום .הוא ניגש אל בחרדה אחר,ת
בבגד ים כחול ,הבחורה שרכבת על החול בעיניים עצומו,ת

אלי השמן רהגייגנ•י מתבוננים בר אמחודי המעקה ,דם,

רואים איד שהנמוך מדבר אל הבחורה ,אחדי כמה דקות
הבחורה מראה אח כף דיה לנמרך שמסתכל בה בקפדונ.ת
"איד הוא ערשה אח זה  " 'lשואל אלי אח הג'ינג'י ומצבי!/
על הנמוך שהבחורה מן החול חייפה אליו" ,הוא אפילו לא
יפה ,כמעט ק ,mאם לא היה לו כרבע אז בכלל  "...ה·
ג'ינג'י צוחק ושואל " :המ שי ,מקנא "!' אלי אומד שלא
רהנiנרך והבחורה קמים מן החול .הבחוהר לובשת אח גבד
החרף שלה והם ערלים במדרגו.ת
בערב נפגשים הנמוך  mגברה בקפה של הערבי .הגבהו
נרגש ,הוא מספר בקול· גברה שהיום ביקר אצל ההררים שלו,
"הרימו את אבא שלי" ,הוא אומד" ,הכניסו לו כזה זין •...
"איזה ז~ן ,המ  'lמי H'l
הגבוה מספר שהמעידיה באר אל אבא שלו שובחודש הנא
יש לאבא שלו משפט כי הוא חייב כסף לעידיה" .מאיהפ
יקח אבא שלי כסף ז הדי הוא לא עוב,ד בכלל מה הם
רוצים ממנו ,עדר יכניסו אותר" ,הנמוך

אומר :

"כן ,העירק

ודופקים'
לוקחים  .וגונבים
זונות.
כולם
הממשל.,,
ח'שחרדים" .הגברה סיפר שאבא שלו תפס קריזה שהוא חשב
שאבא שלו יפוצץ תיבל הבית" .לפוץצ ארחם" אמד הגבהו
"לפוצץ ארחם" .הנמוך אמד " :כולם זונות" .אחד כך הביע
כהן" .הבאת משהר  " 'lהם' שואלים ארחו ,אבל כהן מספר
שהבל יבש ,המשטרה עשתה כמה מעצרים ראי אפשר להשיג
אפילו פירוד של חומר סרב" .תפסו אח מיכאל הגבוה ,עם
המון חומד ומספרים שתפסו גם איזה דג שמן בירושלי,ם

ועכשיו כולם משקשקים ביצים" .הנמוך אומר שרב :
זונות".

"כולם

•

במשרד תיירות בקניגס האלה בידסלחדף יושבות הלבה
ומדים .שתהין פקידות ,האחת במשדד פרסום והשביח במש·

דד ביטוח .יוהדיות .הלגה מציעה שהן תסענה לספר,ד אבל

מרים אומרת שהיא חיתה לפני שלרש שנים בספדר ושי
שם כאלה נודניקים שרק נטפלים .לא כמר בלונדון ,היא
ארמדת ,שאם אומרים לא ,אז לא ,ראם כן ,אז כן .בספדר
יש כאלה שהולכים איתן קילומטרים ורק מנדנדים .הלבה
מציעה אח יייי· הן יושבות על ערימת פרוספקטים של
ארצות עם שמש .הלגה ארמדת שצריך כבד להחליט כי הן
יושבות פה ומ.רן זמן ,אבל מדים ארמדת שהפקיד יחכה.
היא ארמדת שביוגוסלביה היא שמעה מחברה שלה יש
דווקא בחורים נחמדים ,אפילו כאלה שמזמינים ארחך לשחות
על חשבונם ,ולפעמים אפילו יותר .יש לה חברה שהיחה
שם לפני כמה חודשים וחזרה מאושרת .הן שואלות את
הפקיד משהר ,הפקיד מסביר להן ,באדיכרח רבסבלנוח.
מסתבר שירון היא הזולה ביותר .אבל הלגה לוחשת למירם
שהיא מכירה מישהי שחיתה כיורן ולא פגשה אפילו אחד,
הן ממשיכות לשבת על ערימת הפרוספקטים .הלגה אומרת
' שבישראל הם לפחות היודים ומרים צוחקת .היא אומרת
שזה לא המ שחשוב ,היא אומרת ששמעה שבשיראל הם
לא כל כך נימוסיים ,ולפעמים הם לוקחים כסף מהבחרדרJ
אבל הלגה ארמדת שאפשר לא לחח .הלגה מסבירה  :לפסרד

לא כדאי לנסוע לא דק מפני שהם נודניקים איומים ,אלא

ששם קשה גם עם טרמפים ,שי מעט כלי דבב רגם אלד,

לא תמיד עוצרים .ספרד יורדת מהפרק .אשד לירון ז ירון

ו

