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

זולה מא,ד אבל מה יקרה אם בירון לא יקהר כלרם .הל גה
אומרת שאם תסענה למיקנרס לשמל ,נטרח שאפשר היהי
לתפוס שמהר ,אבל מרים אומרת השיא לא אוהבת מקומרת
קטנים .בסוף הן מחליטות לנסוע לשיראל .הלגה אומרת

••

שאביה ישמח.

שמרנות עם חלומות מנקשרת שמהר .הנמוך

"אנחונ

אומר :

באנו לעשרת סרב לעולם .לכנרת ,אנחנו עוזרים להן" הגברה
מצחקק " :את זה תמכור להן ,לא לי"· אחר כן הם יורדים
 .שרב אל החרף .ההתחלה כרגיל  :בחרדה ששוכבת על מגבת,

אר יושבת על כסא נ ,mהפעם מגבת .הם ניגשים אלהי.
הנמוך מסמן לגברה וההוא זז ,בררן השם החרף מלא תיירות
בביקיני ובחורות לא חסר ,לא צריך לריב בשבלי בחררה.

השפה :

הנמוך מדבר אל הבחורה .הבחורה קוראת עתרן.
אגנלית .היא הופכת דף .שי לה אצבעות ארוכות ,ארוכות,
הויא נראית כמר מי שמצפצף על העולם .אחר כן הוא מס·

תבל בה שרב ומשמיך לדבר .היא חמייכת ושואלת "המ
אתה רוצה" ,גזם המרן מבטא זר ,אבל בעברית" .את מדברת
עברית" ז הוא שואל בהפתעה .שוכח את מה שרצה לומר.
הבחורה מדברת עברית .שתיקה .התסריט לא הולן לפי
"למדתי עברית כי אבא

שלי ציוני ",היא צוחקת" ,ציוני שישוב בטכסס ,רהצ שאדע

ממשיכה

בערית ,אז לקחו לי מרהר ולדמתי .המ הבעוית " 1
לקרוא בספר .הנמוך מתישיב על החול ,בסמרן אליק.
אחר כן בקפה אמר לגברה ולג'ינג'י " -יעדתי שלא הייתי
צריך להתחיל איתה"  -אבל כבר היה אמוחר .וחרץ מזה
אני ,הכרגלי ,מקדימה את המאוחר .אז הספיור הוא כזה

-

החבוהר המשיהכ לדבר איתר ,ענתה לו בעברית שלה,
שאמנם היתה קצת שמרנה ,אבל בהחלם מרננת ,מה ערד
שלו ההי בוודאי קל יותר לדבר עברית.

היא אמרה ששמה ברבהד "אבל החברים שלי וההררים שלי

קוראים לי נדנד' '.הוא אמר :

והאי אמרה " :אם אני לא מעשנת אני בכלל לא יכולה
לצאת לעבוהד" .כיורן שחיהכ לגבהר ישב ליד השולחן

של אתי אבל היא אמרה לו שעכשיו היא בעבודה ,ראם
יברא ההוא ,שהנמוך דיע מי הוא ,ויראה שהיא מדברת איתר

כן זה נמשן .כל קץי• כל הקץי• בחורות שמדבררת כשפרת

התיכנרן .מילא .הבחורה מסביהר :

הסיפור .שתה קפה וחונה לגבהר" .יצאת מעדתן ז" צחקה
אתי ,כמר שמרגעת צחקה .הוא שאל ארתה " :עשינת "!

"אז אנחנו נקרא לן ברנדי"·

בזמן העבדדר" הוא ירבץי לה רגם לו מכרת רצח .אז יותר
כראי שהוא יזיז ת•תחת שלו .אחר כן קהמ ממקומה וניגשה

קרוב מאד לנמר,ן אמהר לו "ליד סרב ,בחיי ילד סרב"
ונתנה לו נשיקה על המצח .הנמוך אמר לאתי שמגיע לה
יותר מאשר לשבת בקפה של הערבי ולחכות לכל מיני
טינופות שיזיינו ארתה .היא עשתה תנועת ביטול  .ביד ואמרה
שהבל בין כה רכה חהר.

•

כהשגברה שמע את הסיפור הוא צחק

ואמר :

"אז מה הבע·

ירחן פשוט אל תלן .שתברא היא ,שתחפש ארתך ".אבל
הנומך אמר שקור!ב כל היא תמצא אותר רחץו מזה הוא לא
יכול לא ללכת.
"המ פתאום לא יכול" אמר הגברה" ,רכל הבחורות הששארת
בבתי קולנוע ,ירבקפה ,רעל הים ,ואני לא יועד איפה ,ופתאום
לא יכול" .אני חושבת שהוא אפילו התרגז אבל אני לא
בטרחה.

"לא .אני פשוט לא יכול" אמר הנמוך•
"אז תתחתן איחה''.

רזה מה שכמעט קרה; אבל  .לא כל כן מרר ..הוא בא אלהי
בערב הויא צחקה ואמרה " :אז המ ! באת  " 'lהוא אמר :
הרי הבטחתי שאברא" והיא שאלה " :רמה עם כל הבחורות
.
שהבטחת ואיל י באת " 1
לעזאזל ,חשב ,היא הרבה יותר מדי חכהמ .הוא אמר שבא
אליה בערב כדי לומר שהוא בעצם לא כל כן נטרח שהוא
רוצה להתחתן איחה .היא אמרה " :לא אמרתי שאתה רצוה.
אמרתי שאני

רוצה,, .

אבא של ברבהד הגעי נירם רביעי בערב במסרס מיוח.ד

בסםנפור,ד אבל אני לא בסרחה .חקי לה רק סיפור אחד

שההי שרנה מכל האחרםי .עם תרם ,הכושי .אבל תרם פשרם
לא שם עליך" הוא הג;ועלם מזה שהיתה יפה ראינםליגנםית
ועשיהר ,הוא אמר השוא לא הולן עם לבנות .פעם אחת
שכבר חיד כי תרם אמר שמצררה לזיין לבנות ,ואחר כן עז.ב
אותה .כהמ שלא ביקשה ממנו ,מה שלא אמהר לר ,איד שלא

השפילה את עצהמ ,לעזאזל ,רשום דבר לא קרה .פשרם לא
ההי איכפת לו .הוא אמר הל  :מותק ,תשחבי אותי .אבל

זה לקח לה די הרבה זמן לעשות את זה .זה ההי  .כבר לפני
ארבע שנים לפחות .זה ההי במישיגן ,אחר כן נסעה ליבין·
יורק ,רק לא לראותו .מאז היא מצפצפת על העולם ,רזה
הולך לה די בקלות ,חוץ משאר על אבא שלד" אני מתכוונת.

אבחד הערבים ה~מון אב לבית הלמון ,בערב ,כרגיל ,אבל
בבית המלון י אמרו לו שברבדה ואנדי" כלומר שהגברת הר·
אדון קרימן נסעו .הם השאירו לו מכתב .האו פותח מעטפה
ומוצא בה פתק כתוב אנגלית .הוא רץ עם הפתק לבחורה
שעובדת בבית הקפה של הערבי נדהמ לו שהיא וידעת
;.אגלית .הבחורה קוראת את הפתק צווחקת" .תגדיי מה כתוב

שם ,מהר" הנמוך מתרגז ,מה עור שכולם ישובים מסביב
לשולחן ומסתכלים בר" .יהא אומרת שסבא שלה מת"
אומרת הבחורה "היא אומרת שהאי חוזרת לטכסס כי סבא
שלה מת וכרתכת שאם תבוא פעם לטכסס תקפוץ לביקור''.
"האי השאיהר כתובת "! שואל הנמוך .הבחוהר מסתכלת
משני צידי המעטפה ושמני צדיי הנייר רעדנה בשלילה.
הגבהר צוחק ואומר שזה הגיע לו כי רהצ להתחתן .הנמוך
תופס את עצמו ואומר " :המ פתאום להתחתן  1המ אני
משרגע שאני יתחתן' '.הוא מבקש מהבחורה שתביא לו
כוסית קונאיק ,ואחרי רגע קורא לה שרב ומזמין בקבוק לכל
החבר'ה ,ששיתו .הוא אומר "לחיי החופש' '.כולם צוחקים
הוגברה לרחש לו "הפסדת בכברד''.
בבוקר ירדו לים .חזרו שמם בידיים ריקות .כיוון שכן הלכו
לקפה של הערבי .הנמוך אמר '' :איזה ים יפה" והגבוה חצק

"ערד מעט תכתוב שירים' '.אבל הים היה באמת יפה ,כי

ערד לא חיתה חשכה .גם אור כבר לא היה .גם הגברה יכול
היה לראות שהים יפה .כל אחד יכול לראות .רק שמתניי·
שים .הגבהר אומר לנמרן "אתה כמו שמורר' '.דנ.מון שותק.
הוא דווקא ההי רוצה לומר משהו ,אבל הוא מעדיף לשתוק.
מה יגיד לגבוה ? אבל הים היה באמת יפה .יפה יותר המ·
פעמים שהיה לוקח את התיירות אל שפת הים והיה אומר
להן איזה ים יפר" ההן היו מתרגשות .אחר כן היה נושק
הלן הוים היה יפה .יפה יותר מירושלים עם הקור ,רעם
הזונות הירושלמיות שהתעריף שלהן יותר גבהר מאלה של
תל·אביב ,רעם הבחורות הירושלמיות שאין להן חרש
הומור.

עדר מעט יגיעו לקפה .כעמט שש .איד תיירות על חוף הים.
כבוקר תפסו שתיים די נחמדות אבל הן פשוט נעלמו בחאת
השעות .הנמוך רוהצ לומר שוב שהים יפה אבל בולע את

הדברים .איזה ים יפה הוא חושב לעצמו .חאר כן מחליט
להשמיך ולשתוק .כי הוא חושב שלא כדאי לאבד חברים
בגלל מה שאומרים .אפילו לא בגלל המ שעושים .זברנהד

מזככסס שאיבד אותה .הוא חמייו לעצמו .האם היה תמחתן

עם ברבהד ! הוא ערבה לא .בוודאי שלא .אבל אחרי רגע
הוא מרהד ,בינו לבין עצומ ,שכנראה שכן .מה בעצם רצתה

גרוסברד :

יהועוי
אסוף

מסדר

חצר ו

חיחנוך

ןח•

תרבות,

מכאן התחילו העניינים להתגלגל באופן מוזר .מוזר הרבה
יותר ממה שיכ;ל ההי הנמוך לתאר לעצמו אי פעם .הם

חלכר למלון wלה .היא ביקשה אותר לעלות לחדרה .זה ההי

מלון מפואר ,לא כמר של הבחורות האחרות .האי הזמינה
בטלפון שמקאות .הם שכבר יח.ד הוא יכול היה לראות
שלחבוהר הזר גרף שמגע וידיים ארוכות ורגליםי ארוכות.
רו,א אמר ! "אני אוהב ארתך" כמר שאמר לסאלי ,למירר"
הללגה ,לסרזאן ,לכלון .אבל לכובהד אמר את זה קצת
אחרת ,כי אמר את זה בעברית ,ובעברית ,אתם יועדים הכל
נשעמ קצת אחרת .גם לו .ברבדה אדמה "מצרייך ,אז נרכל
להתחתן" .הוא אמר "רגע" וברבדה הריהמ את שפורפות

הטלפון ונחירן ביקשה מהרמכזנית לקשר ארתה עם ארה"ב.
הוא אמר לעצמו " :שאני ימות ,אלהים אדירים איד אני
אצא זמה" אפילו המחלון אי אפשר לקפץו ,כי זר היתה
הקוהמ החמשיית .ובכלל לא התחשק  .לו בדיוק לשבור את
הראש או השמר.

ברגזה שיבה על המיטה ,כונר נסיהכ ,כמר מלכה הביטה
בד וצחקה.

כשיצא מנדנדה בדרן לקפה של הערבי פגש את אלי
השמן

"המ

עושים

עם

אמריקאית

גבוהה

יפה

עושירה

שרוהצ להתחתן אתן "! שאל אותר ראלי ענה שמתחתנים
איחה כמרבן .אבל הנמוך דיע כבר מזמן שאלי השמן חרא

אולי  .בחור נהדר ,אבל לא מבין שרם דבר בעניינים האהל.

םשוט לא מבין כלרם.
החרף ההי מלא בחתיכות .אבל שמרם המ  .לא ההי לו חשק
לגשת אל משיהי מהן .פשוט לא היה לו חשק .היתה הג•ינ·
ג•ית הזד מאוסטרליה שאתמול התחיל איתה ,הפעם היתה
עם חברה .צריך לברא לשם עם הגברה אמר לעצמו ,אבל
איפה לעזאזל דר,א יכול למצוא אותר ,אם היה מוצא אותר
כבר היה מדבר איתר על דברים אחרים .פתאום הוא חשב
שהוא באמת מוכרח לדבר עם רג,ברה .כאילו זה באמת מה
שיציל אותר .הרי זה לא יצלי אותר .והאו ידע זאת ,כנראה.
הנמךו נכנס לפליפרים ושחיק עם אשר הקטן שבא לחופש
מ"מסילה' '.אחר כן הלן לקפה של הערבי .ישב שם עם
אתי .אתי שהיא זונה .הנמוך סיפר לה באריכות את כל

ברבדה צחקה כל הזמן והנמוך נדמה היה לו שהאי צוחקת
לו .ואולי זה היה קצת נכרן .להמ לה להתחתן איתי אם היא

צוחקת ממנ~ שאל את עצמו .לא מצא תשרנה.

אבא של ברבהד היה גבר נאה מא.ד משמ כרכב סרטים.
עם שיער לבן ,גבהר ,וחיוך שמגלה שיניים לכנרת וטונות
ישל קסם אישי .הוא דיבר בעברית ' משרנה ערד יותר מזר

של ברבהד .הוא הסביר " :סבא של ברבדה רצה שהילדים
שלו יתחתנו עם 'ידישיע קינדארלאן' " ",ילידם יהודיים"
הסבירה

ברבהד,

"אז

אני

התחתנתי

עם

גרהי

ברבהד ממנו ן הוא מהדר ,שוב בינו לבין עצמו ,שאיננו
מבין כל כ-ן .המ האי רצתה  1ברבהד .הוא שב ונזכר בה.
בחרהר מוזהר הוא חושב' ,אפילו את הכתובת שלה לא

השאירך" בעצם לא השאיהר כלום חץר מפןרק על זה שסבא
שלה מת .ואולי לא ההי לה סבא .ואולי הוא לא מת .ואולי
מת מזמן .ואבא שלה שבא פתאום מארצות הברית .הכל
נראה לו

שמרנה..

כשהם מגיעים לקפה של הערבי הם מתיישבים סביב שולחן
הפונה אל הים .הבחורה ,המלצרית ניגשת .הם שואלים
לשלומה והיא  .אומרת " :ככה ככה ,אבל הים כל ךכ יפה

שממש שוכחים את כל הצרות" "מה קרה היום ,כולם נעשו
שמוררים "? שואל הגבוה וצוחק ומזמין להם ביהר .הנמוך

שותק.

אבל למחרת בבוקר באו לבית של הגברה עם פקודת מעצר.

שהתגיירה

ארבעים ושמונה שעות הוא ישב במעצר .חקרו ארתר · .הסתבר

רגם אחותי התחתנה עם גרי שההי גם קומוניסט ,אז קיוויתי

שתפסו את כהן עם חומר .אישכהו הם  .הגעיו אליו .הוא

תמיד שלפחות ברבהד תעשה לי נחת .והנה זה המ שקרה".
אבא של ברבדה צחק .ברבהד קרצה לו והנמוך נהדם לראות
איד שברבדה קורצת לאבא שלה .הוא ניסה לחשוב על עצמו
קוץר לאבא שלו .אבל היה לו קשה אפילו לחשוב על זה.
אם נחזור לרגע לברנדד" אז ברבהד כבר אכלה דגים ,יותר
שמנים מהנמוך .למשל הצייר ההוא בניר יורק ,כשגרה שם
ולדמה אמנות .אדי שהיא שיגהע אותר .הוא ,שהצהיר
בפגשיה הראשונה שלהם שהוא לא יתחתן במאה שנה
הקרובות ,הציע לה נישואין אחרי כמה חודשים כמר ילד
טוב .אבל קררם כל הוא פשוט לא/כל כן מצא חן בעיניה.
היו לו כפרת ידיים מלרכלנות תמיד והוא שיעמם ארתה עד
מורת בנאומים הארוכים שלו על המהפיכה באמנות רעל
אמנות גמרייסת .רחץו מזה הוא לא ההי הידוי .האמת היתה
שברבדה אהבה רק גבר אחר .את אבא שלה .אבל המ לעשרת
ואבא שלה ההי פשוט נשוי ,ובמקרה גם היה נשוי לאמא

שלה .בהתחלה הלכה ברבהד עם כל מיני בחורים שהיו

כאילו דומים לאבא שלה .אבל רק כאילו ,ורק דומים .כי
ברבדה ראתה ,ואפילו די מהר ,שהם לא גמעיים לקרסוליו.
ואז כבר לא ההי איכפת לה כלום .היא ביזבזה כסף כמר
משוגעת ,פשוט מפני שנהנתה 'מזה .התחילה ללמוד המרן
פעמים בכל מיני אוניברסיטאות בכל מיני חוגים .להדמ
פה שנה שרם שנה .אחר כן נמאס לה והיא וח.ליטה שדי
לה בהמ שלמדה .לפחות לעת עתה .מה למהד ז מה לא
למהד ן ביולוגיה באוניברסיטת מישיגן ופילוסופיה בבוסטון,
אמנות בניו·יורק ונדהמ לי שהתחילה גם ללמוד פ סיכולוגיה

נחקר שעות על שעות במשטרה .הנמוך דאג .גם לגבהר וגם
לעצומ .הוא אפילו לא התחיל עם בחורות באותם ימים.

שתה ביהר וקוניאק בקפה של הערבי ואמר שתמיר ידע
שב 6רף יתפסו אותם.
אחרי יומיים כשהוא רואה פתאום את הגבוה בפקה של ה·
ערבי חרא לא ידוע המ לעשרת מרוב שחמה .הגבוה אומר
שיצא מזה רק שהוא חושב שדפקו את

כהן :

"הרימו אותר

על טיל ,אני לא חשוב שדר.א יצא מזה ככה' '.כיוון שכבר
ערב ואין תיירות על החוף הם מחליטים ללכת לסרס.
ל"זמי  ,.,הא,לם כמעט מלא .בחררה מתפשטת .הנמדו א,מ,
איזו חתיכה והגבוה אומר שזה לא סחורה .אחר כן הם
רואים שהבחוהר מתפשטת והבחור מסביר לה מהשר .אחר

r

כן הבחורה הזר שרכבת עם בחור אחר שמסביר לה דברים

דומים" .זאת אוכלת" צועק משיד:נ~ בשררה הראשונה וחצוק

נשמע באולם .אחר כן הבחורה ההיא שרכבת עם ערד בחור

שגם כן מסביר לה דברים ומשיהו אחר צועק " :זאת לא
אוכלת זאת זוללת' '.הקהל מתפוצץ מחצוק.
וכשהם יוצאים מן האולם הם הולכים שרב לכיורן הים .הם
לא רוצים ללכת לשירן .ביחיוד לא דג,ברה שהיה יומיים
בתנאים לא הכי הכי .הם הולכים לאיזה בית מלון שאפשר
לתפוס שם תיירות .גם בלילה .ובאמת מול בית המלון
יושבות שתיים .תיירות .או לפחות נראות כמר תיירות .הם

פונים אליהן .אחרי שיחה קצרה מסתבר שהבחורות ממקום

מוזר .לוכסמבררג .אף פעם לא היו להן בחורות מלוכסמבורג.
~-י22 ...-t
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תרומתם של יוצאי עיראiכ

כארץ .

לספרות העברית

יוזכר רומז זה שרב במהלן

לב חקק
יהדוי עיארק ,כ 125000-

שמערן בלס את הרומן "התבהרות" )ספרית פועלים (, 1972 ,רומן
חיי ישארל בימינו שהנאשו הרעתי איבר מופעי בו ,וסמי מיאכל
כתב את "סופה ביו הדקלי"ם )עם עודב ~  (1975מחיי היהודים

במספר ,עלה

ר ובם המרכעי של
לאת בשנים .1953-1948
משכליים רבים  -רואפים ) (, 490מהנסדים ) , ( 224
מחנכים )  (, 716עוסקים בספרות שמספרם מגעי לכ·
 .1500ב" 1969היוו יואצי עיארק אבת  ,חיד עם בניהם שנלודו
ל,יהי זו הבאיה עימה

כאן ,כ"  9%מהאוכלוסיה היהדוית

בעיארק אות "חסרת" רומן מחיי עהרבים אבץר המאתר את · חב·

עירת וא.שייות ,הפלויטיות והחברתיות לש יהדוים עורבים חביר
א.רגון שאמלני בשיארל אות היחסים בין חבריו .הן אצל מסי

 .מיאכל והן אצל שמערן בלס מסתמנת התחלה לש כתיבה ,ברומן

"כ) (. 222,SOO

הערות בה ,אוnר·כן מעבר לנשואים אחרים ,בהם הסופרים אינם

להישגים שיעמדיו אותם בשורה אחת עם החשובים ביותר מבין

מעורבים בה עמקו אשיית ,ונארה כי מרחק העמורבות מתווסף

היצורים שקמו אבת .עם אזת ,המתעלם מיצירםת הספרותית של

אכן להמשך בשלןתם של סרפדים אלה לוכן יצירותיהם האמוחרות

~אצוי·עיראק בשיראל מתעלם מחלק חיוני בספרותנו•
הרומנים  mספיורים הקצרים שנכתבו עיל·רים ממלאים חלל בסם·

יותר בעלות ערן אסתיםי רב ירחו מאלו המוקרמות.

ב"המעברה" תאיר בלס את חיי עלו~ עיארק בעמברות ,האו תיאר

רותכו .דרםכ אנו לרמים כציר תופס סופר; בן עחת המזרח ,את

מערכת הערכים

משוסים

1

עקרםת

מבוני

,.

שמעון בלס )"עם עוביד' ,ת"א,

"שווים ושווים יותר" אמת סמי מיכאל )"בוס·
)מעטמי סעם סוב ,לא

תרומתם של יהודי עיראק לספרות

העריבת והעברית בדורות האחרוכ;ם משל פרופי שמואל מור'iו
ולב

 .תל·אביב לא ידעה סערה .אנשיזו ישובים
 mיםילםת

מנחלםת

אל

עומקם

תוך

לנדג עינוי חלפו חלאותיו מיםו

קצר " ז •• "·

של

עלייתו •••

חיםי

האמנם

יוסף ,אינטלקטואל

הנתדפו ••• 1

מרירות צורבת

ערמות

בפיו

בהעלותו בזכרונו את שאיפתו ללמדו אדריכלות ולהיות אחר

תן" ,ת"א" (, 1974 ,קפה גבדרי" אמת יד'ר דדו רבי )אל"ף_,

•

המעברה •• ,, :

נתערבב •••

גיבור אחר מה'רהר בדרכו מתל·אביב

כל אלה אברחו בפרק זמן כה

בה :

מתוך מחקר מקיף על

אותר מוסר אברת ,•" ,

)(, 52

ב"  ,1961אחר·עשרה · של המעצר :
 ••. ,,כמה חלומות

א רעבה רומנים נכתבו על·ריי יאצוי עיארק שעניינם
יחסי הרעות אבת וקליטתם של יואצי עיארק

ארצו • ••

בדונו אמר

חלום ששקע ברפש המעברה .כשבנה מחסן ליד

לאמו :

הנה בניתי אם הארמון הארשון ,והאי ,שליבה

לא ההי לצלiדוח ,פשרה לקרן·זויות ונתנה דרור לז?פערתיה )(, 166
תחשות התסכול מתבאטת גם בשיחתם של שני מובטלים למארה
נורות חשמל דלוקות בללוי עופות :

,,

 ...נורות חשמל הלדיקו להן אונו מגששים בחשכה' ".אמת ,חי

הציידים
.
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בינתיים הם מסכמים ביניהם מי יקח את מי וכשהם יוצאים

מבית הקפה מתחילים לשוחח עם הבחורות ,ולפני שמישהי
מהן מבינה המ קודה בדיוק הם נעלמים כל אחר בכיוון
אחד ,ואחת מוצאת את עצמה עם הגבוה והשביח עם הנמוך.

הגבוה  mנמור מקסימים אותן .אני מתכוונת לומד שהם
עשוים כמיטב יכולתם .ולילה .וים .ובכלל המ עור צידך.
הגבוה והבחוהר שלו דואים את ששמון המשוגע .הגבוה
צועק לשמשון "המ שלומן" ז ששמון אומד " :אלחים ריבד

אתי ואמד שלא ירד גשם" .הבחוהר לא מבינה .הגבוה
מתרגם .שמשון ניגש אל הגבוה ואומד שכולEנ מטורפים.
"דק אני ואלחים בסדר .ולא ידר גשם כי לא מגיע לכם".
רג,בוה חמייו " :כן .כן"" .אתה לא מאמין" אומד שמשון
"אז שק לי בתחת .דק תרע שאלחים ריבד אתי .הכל מאת",

שעל חזה חצץ בינהים .עיקרו של הרומן בעציוב עממיק של

חיי הנפש של דרורי ,גבר ששתיקותיו מקשרת ל ,סובביו לציור
קשר עמו m ,תנהגרתו החציונית גורמת לכמה מהם לחשוב שהאו
 .שליו ,בסרח בעצמו ובלתי· nדיר .לשונו לש בלס ב"התבהרות•
עשירה ,והוא מצליח לתאר ברומז רמות מורכבת

ביותר ,דמm

שהמלחמה ניפצה את האשליהי על החופש האישי לשה והעמדיה

אותה מלו בדידותה ומול הצורן להיחלץ מדבריות זאת.

"שווים ושווים יותר" ו"חסות"

לסמי מיכאל

נפשיי ,אשיר אחר מהחבורה' .הכל בשביל זא,רישי .הכלו  ••• 1כל
תנ'ו,

•אתרן

רוחן',

הרגעיו

יעזור לן שאתה צורח

אבי

נעמן.

'רימו אותנו.

מה

זה

עזות המזרח,

זי "

-

ברומן זה יצואי עיארק

-

מאז רוסוס

בר.ז  .ם .בנחתם בשהר התעופה של אץר כיסומיהס

"אתם אנשים פרי·

 ..עז תקפות כתיבת הרומן )ברקע הזים ממלמחת ששת הימםי(.

שונה :

הוא נוגע בבחוהר .היא שואלת " :אתה אוהב אותי ז" "בטח
מותק" ,הוא עונה לה ועוזר לה לחסיד את חולצתה,· .בחושן

מרת ,ההבעה האישית הפורצת מוסכמות ,והייחודיות) ".שם

אולי לחשוב שהוא באמת אוהב אותה או שמהו כזה .אפשר
לחשוב.
הוא שומע את ששמון השמוגע מדחוק מסביר משהו על
הפוליטיקה של רוסיה ועל הקומוניזם ועל אלחים ועל הגשם.
הוא לא מבין בדיוק מה מסביר שמשון אבל האופן שבו הוא
מרבד שמעשע אותר .הוא משתדל להתרכז במה שהוא
עושה .לבחורה אין בסירן גדול .את זה הוא רואה ישר כהת·
חלה .טוב מה כבר אפשר לצפות מלרכסמבורגית .אף פעם לא
היה עם לרכסמבורגית .אבל מסבתר שלוכסמבורגית אינה
שרנה מכל הבחורות האחרות השכיר .הוא שומע את שמשרן
צורח .אופנוע עובד ברעש מחריר .הבחוהר נוגעת בו בבהלה
 mרא חשוב איד לכדוח מכאן ערו לפני שכל העניין נסתיים.
הבחורה לא הלכה .הוא ביקש ממנה שתלן• הוא צעק .הנחו·
רה הלהכ .ואלי סרריסה המכונה רג,ברו ,שיב' על חול
•
ובכה

עפרת

חם מאר בחוץ .הבחורה מקפלת את שרוולי חולצתה .הוא
מציע לה להסיר את החולהצ .הבחורה מחייכת חיוך נבוך.
אחר כן הם יודרים אל חוף הים והוא חושב שהלילה
דק התחיל ,וכהמ טוב להיות בחץו ולא בפנים .הם בחוף.

בהקשריו ההיסטוריים .אמנים הרוצים להימלט מהתאבנות
ושמיעבדו יצירתם לאןניפורמיות כל שהיא ,רצוי שיאצמו
לעצמם את מדנית מסקנותיו ובעיקר את הדברים הבאים :
"מעבר לוויכוחים אסתיטיים אני מניח שנסכים כולנו ליחס
למושג האמנות את איכרת היצירתיות  -המקוריות המת·
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על נערה אהובה שאשהיר עביארק ,עבלרתר לארץ ,לאחר לצהשב

הרמינה בשבילם ,אפילו התרנגולות לשהם חיות יותר טוב אמי·

שמשון מתרחק וצורח • צורח שמהו שהגב mלא מבין.
הבחורה בדאית די  .מבוהלת .הוא מחבק אותה .הוא חושב
שששמון בטח שתה .אלחים ירוע מאיפה יש לו כסף לשתות.
בטח מאלהים ,כי הדי רם .חברים .הוא מחייו ל-עצמו .חושב
שזו חיתה בירחה לא רהע ודק חבל שאף אחר מהחבר'ה לא

.

זנישפעי כהאו זה על חייו ,לכל היותר האו נזכר שכחאר חשוב

ז ערם עדר יותר האו "שווים ושווים יות"ר לםמי ימאכל.

רג,מוד הזה ,בחום הגמור חזה ,בים הזה ,בקץי הזה ,ואפשר

הם לוקחים את רב,חודות לשתות ביהר .על חשבונן כמובן.

1

וא.ץר ,ערל רקע המתחולל בסביבתו הסיריית של יעקב דרור•.
בעיותיו של עיקב דרורי אינן קשורות ליחסי דערת כלל  ,לוברגcש
זה אין זכר ברומן זה ,שדמיוותיו הן אינריבריאוליססיות לר lt
נערח ליציג עדרת וסלמות .מואצו העיראקי לש עיקב דרורי אינו

זר,ומן האו זעקה מהר של תחשות קיפוח לכפי נבי

ואילו גירסחו של מנהל המעברה האי

חקק.

שמע .אחד כך הוא חוזר להתעסק עם הבחוהר.

במרכזו של הרומן השני של בלס" ,התבהרות"  ,עומדת זמרות

של יעקב דרורי ,מהנדס כבשיים בן שלשוים אורעב ,גרשו אוב
לילדה ,שבמהלן מלחמת ששת הימים האו לודמ להכיר את עצומ
יותר וכן מאתפשר לו לאצת מרבריותר .ציאיתו ממבוכה לחנתה·
רות נפשית מסתמנת ל ,רקע אמורעות המלחמה ושהפעתה על

הכל נשתכח

עציר מעלוי עיראק שנעצר על לא עררל בכפיו מהרהר באת הקר

//המעברה" ו"התבהרות" לשמעון בלס

(1975

שם המשפחה ,המעדמ ,הכל ,המוסר איבר

קדורים • • •

"המעברה" רל"ר

לאחיו" ; "םm

 .יאצוי עיארק באת ובהם נשמעת מאחה על עמרמם בה.

בבתיהם החמים ורוחם טובה עלהים .את הסערה יעדו בני ועתר

תעש שנים לאחר באוו ,שולמה זמיר

ו"האמיצים" מאת ר'ר לב חקק

רבעני  rאחר ,, :
מלב הבריות  :היחוס,

 ••.כבדונו נרמס .הכל

 .זו

מערבית

לעבירת >"בעיארק היינו לבא-ל·לב אושי עזר

רמררפשרת הקרויות מעברות" ) (, 51

אל

בניבים

צוירופי

לשת

המתורגמים

מודברת

בנו שבר את גב"ר( " ,המעברה" האו רשאון הרומנים כשבתן

עתיקה ואנורה נרמסה עד עפר ופוזרה על·פני אדמות צחיחות

ס את ארשוני סיפוירו כבר בארשית שנות החמישים ,אחרון

(, 1964

אלה הם התאנים בהם

כה נוארה כשאוה · שפדקה ארתה בימינו אלה .כ"ל ארתה ידהות

בעברית מזסל עולי עיארק תוך זמן צקר .כן  ,למשל ,פרסם ניר

"העמברה"

ארפררםרניסםים

שימוש

כן :

רבים מעולי עיארק ,וביחידו שכבת היצורים ,לרמר עברית כבר
~ולה ,המעבר משפת ציירה אחת לאחרת היה קשה ,כשעל
הקשיםי המקובלים התווספו תנאי החיםי החמורים של עולי
עיארק בשנתו החמשיים וריכוזם יחד ,שגרם לכן שהערבית
ענתה על צרכי תקשרות רבים שלהם .בלכ זאת אנו מאצוים יצירה

אמת_ ,,,,

-

מפני

;

י

לשילוית מבני הרעה ,נאצמ נחמן גילויים ריגלםויביםי ,גבלל

"  •. 2,מאז גלות בבל לא פקהד את דהיות ארץ·נהרים שאוה

שהמשיכו ליצור בערבית בלבד ,אחרים ,כמו שלמה זמיר ,שלםו

שנים לאחר

-

תיאור מעשיהן ,הליכותיהן ,מארן החציוני ,סיבבתן ותדלור

תיהן .העימות ביו העבר להו mמגריל את תאיור וא.כזבה אבזר
הנכספת ררא,הרבה .רא. ,יזרן משוג ברומן על·ריי תאיור דמתויו

חיים יושבי המעבהר ברומן .אחת הדמיוות מביעה את רר,גשתה

ומערביםי.

באוו.

על·ייר

בא·כ mהממרס,

אימה

מופקירם צהומחים מקרב הערלים עצמם

כתב אוהוון זכאי ,עברו במשך הזמן לכתוב בעברית .אף כי

שמעון בלס נדפס

בריר·

תלישות ,הזנחה ,אלימות ,חוסר ארגון ,ערב ,אבטלה ,מעצרים
שרירותיים ,חוסר שירותי בראיות ,התפערות של בריונים שכירים

אף כי  57%מיאצוי עיארק דיברו עברית כבר ב"  ,1961היו יצורים

";,1964

חוכמה של יהידו עיארק .ברוב חלקי הספר יש מאץמ לשוום
על םת אמופק .הדמויות אמופיינות לרוב אבצמעי אפית עקיפםי

כן ,חולים רמרי·נפש המבקשים פורקן בשיכורת ,עור.ד ' ערני,

בנושאים ,בטון וגבישה  :אצל שני סרפדים,,,, ,
זבםו כיו.באל ,חל מעבר מרומן ארש רן . ,נוסה ותקופני ,
את גמעורת דרכי הקליםiד חיוסי הרעות באת ,לציירה מרוככת
יותר ,הדנה אבינריבריאוליססים וגמלה פתיחות גם להלקאה

מפרסם את שיריו בקוץב "הקלו מעבד לענף"

האישי ,

אסרן·תנאי חיהים של יאצוי עיראק לצובי קדיומם

החושף

שm

נמאצ ברומן

בחיים דמוקרטיים" )(, 184
ברואמז לש בלס משוליבם מנהגים ,תאיורי הווי  ,פתגמים אומרm

נים המעמידים עצמם מעל לחרק ומנסים להיתמך במימסד לשם

טסשרו כלוכ

זאכי פרסם את קוץב שיירו הארשון

המסורתית  mהנרג.ה המסורתית.

וביסיביםי; לעולם לא תרעו לכלכל את ענייניםכ ,איו לםכ משוג

קשת דמיוות מגינות  :צעירים אשפתנים ,נלהבים ,המבקשים
להיקלט במולדת השדחה ,ארפררסרניססים המבקשים לנצל את

ביו רעהות .נוסף לכן  ,מאתרםי רומנים אלה את ארץ המואצ
אות חיי היהדוים בה ,אוספקטים חשובים של יחסי יהדוים עורבים
שול התרבות דורך החיםי בעיראק מתאורים בהם על·ריי אלה
שחיו אותם .קריאםת של רומנים אלה אף עשויה להדגים את
ההתפתחות בהישגים הספרותיםי של יוצאי עיראק ואת השינוי

ב",1957

לרגל קבלת ''פרס היצירה"

מאבקם כרי להשיג עבדוות דחק בטוריה ובדעמר ,את התמוססות

המחאה על כמה גמילויי החיםי בה ,וביחידו במשיור היחסים

עצמית דעתית .אבשר ליישרה ,מגלה האי במיטבה מיזוג של

מערכת ה"עתון" מברכת את שמעון בלס

כאן את הלבטים שתאני הקליטה עוררו בערלים רשרח,ים ,את

הרעות וגולדן ,את יחסי הרעות אברץ ,את העליהי לאת והלש"
כרתיה על בני עותר  ,אות המתח שביו אההבה לאת לבין צורן

אלמנטים

ו'

עשניינו מאחה על גורלה של הרעה העיארקית אבת ,יוחסי

ערה גדולה זו רע'יז לא הקימה מקרבה משורר או סופר ,שהיגעיו

מזרחיםי

ההראצה ;

לב חקק פרסם גם שירים

' בנמרת ספרותיות שרנות רסרם כינסם) .נוסף לרומנים אלה כתב

אמנות בצל אוניפורמיות חדשניות
~ 17
את

תופעות

האוונגרד

רמעמתר

עם

מונח

האמנות

עמ'

( 10

"עתיקותו ומרכזיותו של המונח "אמנות" גם מביהא לכן,
שלמרות השוני בהגדרות ,תקופות ארוכות למיר חברות
רבות למיר הצלחיו לאץמ תיאורהי פילוסופית מסויימת של
המושג וכן הגיעו לקומוניקציה אמיתית ופורהי בעזרת

קומוניקציה ברוהר) ".שם עףנ (. 11

.

סכנת היצור ההמוני

הדוגמאות שהצבענו עלהין ברדעו לעורר את הרצון והחוiם
לחבון רמי פעם בסירנות חדשניים באמנות שמתמסרים מהר,
כרי להבטיח חיותה המתמדת של היציהר האינדיבידואלית
ולמנוע ביטולו של האמן·היחיר ע"י קבוצות הנוטות להס·
חגר בארניפורמרת אמנותיות ולחופכן לאופנות מחייבות.
שי איפוא לחפש דרכים אינריווירואליות לחדישוו המת·
מיד של מושג האמנות במרבנו ההיסטורי ואין דבר זה סותר

אפשריוות ליוזמות אמנותיות אוונגרדיות ומדורניות הדל·
ררנטירת לזמננו•
יותר מבכל זמן אחר ,עלול האמן היחיד למצוא את עצומ
שברי בעמגלי הטכנולוגיה התעשייתית ולהיות משולב בסר·
רות חסרות יחירד של ייצרר המוני ,היפה לקרתנות החרשה
כמר גם למימסר האמנותי האינטלקטואלי  -אותר אחוז
זעום הנערץ כל כן על עמי שביט )מרלטיוריזציה (. 11.10.77
כניעתו של האמן לקונצפסים מגובשים ,לפיתויי "מקרם
בצמרת" ולאיריארלוגירת אמנותיות מיליטנטיות ,ברנה תש·
תית רוחנית ועמוותת את מושג האמנות ומרבעת מכשדונות

טובים באמת ,לצאת מן הכרח על הפועל

•

