
 הקרוב "בעתיד
טרגדיה" תתחולל

חשוב יעוד

 יוסף קטנה"; "לביאה
 מצ׳כית: תרגם שקבורצקי;

 1988 עובד; עם להב; יהודה
 אלא פסיכולוגי. או חברתי רומן זה "אץ
 שקכורצקי יוסף כותב בלשי," רומן

 קטנה". "לביאה לספרו מבוא ברעיון
 לדבריו, הבלשי, הרומן של ומטרותיו

 של דעתו ובידור הרוצח "גילוי הן:
הקורא".

 כלשהו, סיפור, של מטרה אם אולם
 למשל( הקורא. )בידור לו מחוץ מצרייה

ו הרוצח גילוי הרי  של מטרותיו בין ע
 שניהם וגילחו, הרוצח ;הבלשי הסיפור
 הגדרתו אך הסיפור. כתוך כבר מצרים

 ועוד ;שלו לסיפורו נכונה שקבורצקי של
כהמשך. זה לעניין אשוב
 של ומספרו גיבורו הוא לדן קארל

 הנראה הנחשב, כל קטנה". "לביאה
 המסבנת דרך הקורא אל מועבר והמורגש

 החבר והרגשותיו. עיניו מחשבותיו, של
;ספרים בהרצאת עורך הוא קארל

 — בהוצאה המתרחשים האירועים
 ספרותיים ואירועים בינאישיים אירועים

 השניים מבין אחד נתיב הם —
 התאהבותו קטנה". ב״לביאה המרכזיים

 סטריברנה, בעלמה קארל החבר של
 ובוגד חברתו את זונח הוא שבעטייה

 השני הנתיב היא הפרופסור. כחברו
כסיפור.

 פעם מדי מצטלבים הללו הנתיבים שני
 אליהם. המשתייכים האנשים בפגישות

 והולכות תוכפות אלה הצטלבויות
 נעשית ומשמעותן הסיפור, סוף לקראת

 זו אבחנה אולם ויותר. יותר הרת־גורל
 שהפקעח לאחר בדיעבד, דק נעשית

התגלה. שהרוצח לאחר הותרה,
 את לספרו כמוטו מביא שקבורצקי

 לפחות או הבלשים, גדול של מילותיו
 הוא הולמס. שדלוק בהם, המפורסם

 יכול החוק שאין פשעים "יש אומר:
 במידה מצדיקים הם ועל־בן בהם לגעת
 פרטיים." נקם מעשי ידועה
 של כפתיחתו מושם זה מוטו אולם
 280 כמעט פני על המתמשך רומן.

 סיפור את קוראים ואנחנו :עמודים
 בידי ודחייתו קארל החבר של אהבתו
 המסתורית סטחבתה העלמה

 עלילות את קוראים ואנחנו ;והיפהפיה
 של בצ־כוסלובקיה הספרותית המערכת

 לפני ,50ה־ שנות סוף של ההפשרה לפני
 מגחכים אנחנו פראג; של הקצר האביב

 ד״ר של לקודותיה ובאירוניה בעליונות
 את "שעשתה לדוגמה, ארליכובה,

 ׳הולנדית כספר בי כרשלנות. עבודתה
 הפסוק: את מחקה לא ברכבת׳ למסע

 נותרו העתיקה, הזוגי צורת של כשריד
 חורגת שנטייתן מלים ההולנדית בשפה

 רעם׳. ׳צאן׳ ׳עגלי. בגון המקובל, מן
 הפגום, הפסוק על העיר הפיקוח

 את האשים והמנהל לעם, צאן המסמיך
 ביסודות מדהימה בבורות ארליכובה ד״ר

 וכשאומר (203) העריכה.״ מלאכת
 מתקרבים "אנו (:229־228) המספר
 הספרות כללי כל ועל־פי העלי׳לה, לסיום

 מישהו להיות הפושע חי׳יב הבלשית,
 הרי ההתחלה" מן מכירו שאני

מן רב מרחק בתודעתנו שהתרחקנו

 לא ודאי — כביכול פשע אם המוטו.
 לנו מובן ולא בה, עד אירע לא — רצח
 סברנו הרי המספר; מחפש פושע איזה

 של צפונותיה את לחשוף מנסה שהוא
 אותם. ולכבוש סטריכרנה העלמה
 לקורא", "אזהרה מופיעה (252) בהמשך

 הקרוב "כעתיד :בה נכתב השאר ובין
 מהתל כאן גם אולם טרגדיה." תתחולל

 כבר הרי אנחנו שקכורצקי. בנו
 )המזהיר קארל החבר את "מכירים"

 סולם את מכירים אנחנו זו(; אזהרה
 את הציניות, את שלו, הערכים

 גבול: ללא האנוכיות את הפחדנות,
 בכך תתבטא שהטרגדיה סבורים ואנחנו

 אותו לזרוק סוף־סוף תצליח שסטריברנה
 שנחשב מה הרי זה ;המדרגות מכל

של במחשבותיו הנוראה לטרגדיה
החבר.

 משטה שכתבתי, כפי שקבורצקי, אך
 ומותו מת. אכן אדם שהיי בקוראיו.
 מנהל של באגם שתוי, בטביעה

 — יותר מאוחר מתברר ההוצאה־לאור
 זה אבל ברצח. — המשטרה לחוקרי לא

 הרומן מדבר שעליו הפשע איננו
 הוא המנהל רצח קטנה". "לביאה

 שרלוק הזכיר שאותו מעשה־הנקם
 המנהל של הוא האמיתי הפשע הולמם.
 מלחמת־ בתחילת כן, לפני שנים עצמו,
 את מפחד ביטל באשר השנייה, העולם

 שהביא ביטול ;יהודיה לנערה אירוסיו
המוות. במחנה ולמיתה לגירושה
 לאחר מיד המספר שאמר כפי המנהל,

 רשע פנים בשום היה "לא מותו,
 קבר. בור עד ירדפוהו ששונאיו מרושע,

 אומץ־לב." בעודף הצטיין לא רק הוא
 היטב שחימק איש אלא היה לא המנהל

 הממונים של המשתנות דרישותיהם בין
 האידאולוגיוח של השלטונות. של עליו,

המתחלפות.
 אומץ־לב, חוסר — המנהל של פשעו

 שיש פשע אינו — קונפורמיות פחדנות,
 כדברי החוקים, כספר הכתוב עונש עליו

 על־פי פושעים איננו רובנו הולמס.
 לא מאיתנו ככמה ואולם החוק. הגדרת

העלמת־העין! הפחדנות, עוון דבק
 שלכם." מצפונכם את שתבחנו "מוטב

 המבוא בשורות שקבורצקי כותב
 מן אחדות בו שתמצאו אפשר לספדו."
 לא אם גם הללו, המציאותיות הגישות
 למה הקשר וכאן כל־כך." היולי בגילך

 ממטרותיו אחה דברי: בפתיחת שאמרתי
 מטרה — קטנה״ ״לביאה הספר של

 הרוצח. גילוי היא — לסיפור שמחוץ
 — כפוטנציה המצר ברוצח מדובר והרי

 עצימת־עיניים משום היסח־הדעת. משום
מאיתגו, אחר בכל —

 בהוצאת לעורף שהיח לפני קאדל, החבר
 (32 )בן בבגרותו שיחם. כתב ספחם,

 מדם, באחד אולם רובם, אח מבטל הוא
 )שוב שמו נרד" של "אקרוסטיכון

 יפהפיות. שודוה כמה יש אירוניה(,
 — שיהיו להן הראוי מן מהן, שתיים

 לקחאת המוטו — כדה דבר יש אם
 מעשי יעירוני "לו שקכורצקי: של ספרו

■ דופי״. בי לחפש עוולה/

שפר ספי

 לקט :העברית יהודי־תימן שירת
 והקדים פירש ליקט, נבחר(;
271 ע׳ רצהבי; יהודה מבוא

 של בעברית ומקיף ראשון כינוס לפנינו
 שירה זוהי במיטבה. תימן יהודי שידת

 והיא וברוחה, בצביונה כמינה מירחדת
 מבחינה המשתמע כל 1עי בגולה נוצרה

 ומבחינה ורדיפות( )גזירות מדינית
 וחיסול ההמהניות העליות עם תרבותית.

 כמה עדיין שם שנותרו )הגם גולת־תימן
 הזאת. היצירה נחתמה יהודים( אלפי

 יהודי־ ביצירת מרכזי ענף היא השירה
חייהם. על רבה והשפעתה תימן.

 כ־ נמשבה והיא ו2ה־ במאה ראשיתה
 מספר לתקומת־המחגה. עד שנה 800

 — ושיריה לעשרות. עולה פיטניה
 לשונות, כשלש בתוכה היא לאלפים.
 וערכית. ארמית עברית, :ביניהם שרווחו

בדייואנים. עדיין גנוזה רובה
 130כ־ לפני דו שירה נתגלתה לראשונה

 ספיר, יעקב ר׳ החוקר על־ידי שנה
,859כ־ בתימן שסייר  נכחחם ושיחם ו

 "אבן־ספיר". בספרו לראשונה נתפרסמו
 שלפנינו באנתולוגיה המופיעים המדורות
 תפילת השירה: להתפתחות מקבילים

 צביון בעלי שיחם ולאחחה היחיד,
 שמחת־ ,ומועד שבת ותורה(, )דת לאומי

וגאולה. גלות — ולבסוף חתנים,

 זכחה ר׳ :הם ביניהם רהנודעים הבולטים
 ב״ספח במיוחד שנתפרסם אלצ׳אהח,

 ד׳ ישראל, בן יוסף ר׳ שלו; המוסר"
 מנצורה. יהודה בן סעחה ור׳ שבזי שלם

 שירה בעיקרה היא יהודי־תימן שירות
 הוא שבה החילוזני והיסח־ דתית־לאומית,

 הפיוטית ההתעוררות מבוטל. מיעוט
.7ה־ במאה שחלה  מגורה, ואשר ו

 בישראל, הק?לה בהתפתחות כנראה,
 במזרח ישראל קהילות כל את התסיסה

 נג׳ארה, הא״ח, אל פיוטיהם ובמערב;
 והפיחו בגולה נחפשטו ולביא אלקבץ

 ייעוד איפא נועד לשירה רוח־יצירה.
 היא זו. הרח־מאורעוח כתקופה חשוב

 באלוהי־ישראל, עזה דברות טיפחה
 השירה השחוחה. העם רוח אח רוממה

 העם עם נמנה בהיותו גאווה בר ;טעה
 המוסלמי ואילו אמגו, שרה בן הנבחר,

השפחה. הגד בן הוא
 על רבה השפעה נודעה ספרד לשירת

 משורח־ספרד סליחות שירת־תימן.

 בשבתות. צרכיה□ את סיפקו וזמירותיהם
 שיח־חול וכשמחות־מצווה. כמועדים

 יהודי על נתחבבו ספרר של וקודש
 רבים, מעתיקים להם ו,קמו תימן,

 ופיוטים שיחם מאות ניצלו ובזכותם
 גדולי־השירה של חוונים ואף ספרדיים,

 ואברהם אבן־עזרא משה הלד, כיהודה
 זכחה ר־ של "ספר־המוסר" עזרא. אכן

 של כמתכונתו עשוי למשל, אלצ׳אהח.
 בו ומרובות לאלחררוי "תחכמוני"

 הזה )הספר משורח־ספחד השפעות
ח על לאור והוצא מדעית עחכה נערך  י

 הספרדי הפיוט אף רצהבי(. יהודה פרופ׳
 המחזור את ! וכס במרוצת־הזמן סחף

התימני.
כימיהגלות. ;מיה — שירת־הגולה

 כיסופים בנפשם העירו והנגישות החכוי
 ושירת־הגאולה ולמשיח לגאולה

מכורח־המציאות. איפוא התפתחה
 ונוקב עמוק כבטת מצטיינים השירים

 חדורה ושירת־הגאולה חגונם, כאבם של
 גם מוצא אתה משיחיים. להט־כיסופי□

 שיח־הלכה, וכן ומוסר, תוכחה שיח
 וכיוצא וטרפיות בדיני־אישות העוסקים

 שיח־אהבה גם מגלה אתה כאלה.
 שיח־ מועט. במספר אמנם הדירות.

זפאה. בשירי במקצת נשתמרו אהבה
 תהלוכה — בערבית זפאת(. בים )זפה.ר
 כן לבית־החתן. הכלה להובלת חגיגית

 שיח־ שהן ה״חדהית", שיח נשתמרו
 אתה וכן ח.ד.י.( הארמית )עפ״י שמחה
 מיוחד סוג־שיחם ה״הלאת", את מוצא

 חילופי־ברכות והן כלבד, ליהודי־תימן
 אבי־ )החתן, לבעלי־רשמחה הקהל בין

 של נטייתה עקב ובעל־זזבית(. הנימול
 מיסטיוזז־דתיות למגמות שירת־תימן

 אלגוריים, שיח־אהבה במקביל נתחברו
 לאלוהיה ישראל כנסת אהבת שעגיינם

בו. ודבקותה
 מאחד כי לציין, ראד למשקלים באשר
 ערבית, נכתב זו משירה נכבד שחלק
 המשקלים את שידת־תימן לה אימצה

 הספרדית. באסכולה שנתקבלו הערביים,
 ה״אהור" שיח בקרבתם נפוצים ביחוד

 של הניקוד למסורת ובאשר )תושיח(
 החהי — ללשון־חכמים יהודי־תימן

 הבבלית המסורת על כידוע, מבוססת,
 שלמה פרופ׳ של ספרו )ראה הקדושה

יהודי־תימן(. הגיית על מורג
 בשלש בקיאים שהיו משורח־תימן,

 וערבית( ארמית )ערבית. האחיות השפות
 השפות פי על חדשות תצורות גם ;צח

 הגלים — העבחת עפ״י למשל. האלה.
 עתרון כנהר( מים )משך הנהיר )עטף(,

 שגש — הארמית עפ״י )תפילה(;
 הערבית ועפ׳־י ;)טבל( טמש )בלבל(,

 )לדרדש שלום לשלם )אהב( עשק —
באלה. וכיוצא בשלום(

 ובאהבה, בקפדנות ומוגה ערוך הספר
 ואתה הפקזט. דרך על ןהיר והפירוש

 מופלא, שבט אותו נוכח משתאה ניצב
 ומופרש פדל שנה כאלפיים לו שחי

 חרב לא ומעין־יצירתו הגלויות, משאר
 אנתולוגיה הפורענויות. כל חרף ]חרבן

 והיא בשידת־ישראל, אבן־חן היא זו
 יזזודי־תימן חוקח גדול בידי מוגשת
■ בדוחנו.

רגולנט שמואל

7 1989 מרץ


	txu-oclc-4202480-110-007_am

