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מת בירשטיין שי "מנחם־מנדל" כלי. חיים
העס תמו שלו. "עסקי־האוויר" בזכות קיים
והש הרעיון רולידר: )אצל וה״ביזנס" קים

 אחורנית הולך המחבר החיים. תמו—ליחות(
כש ובקיבוץ, באוסטרליה החיים את ומתאר

מב בזה. זה ומצטלבים בזה זה שלובים הם
אחי לידי להגיע בירשטיין מצליח זו חינה
 את כבדרך־הטבע הקולטת סיפורית, דות

 המשונות הדמויות ואת הקיבוץ של הגיבורים
אוסטרליה. של

 ה״מה" אינו בירשטיין של בסיפוריו העיקר
ך מספר הוא איך—ה״איך" אלא י א  הוא ו
 כל שבה שלו, המיוחדת האווירה את יוצר

 וקמו... יפלו שבע וכושלים, מתהלכים גיבוריו
 ■ומן המציאות מראיית מדעת מתעלם המחבר

 בשר־ודם. כל על מטילה שהיא המיגבלות
 ואילו עיקר, הם עצמו עם אדם מאבקי אצלו

 אינם החברה בתחומי אי־מקומו או מקומו
 לנקוט בירשטיין ליוסל לו כדאי מעניינו.

 הוא דרכו ועל־פי הואיל זו, חד־צדדית גישה
 של באספקלריה הפרט את לתאר מצליח

 ראייתו אף־על״פי'כן בלבד. הפנימיים חייו
ורח השתתפות־בצער ■ולעג, הומור ברוכה

 הסממנים מכל וערמומיות. תום־לב מים,
 בהצלחה מרקחתו את בירשטיין רוקח האלה
 מזכירה גיבוריו לגבי שלו האירוניה רבה.

 ומנדלי באידיש, המספרים טובי את לפעמים
 אכזר להיות הוא יודע > בראשם מובר־ספרים

 וכלימה. בושה מלא ככלי ולהציגם אליהם
 הוא לאחר־מכן, או בן לפני ומיד כך, בתוך

 ומיד וטוב־לב, רחמים הרבה עליהם מרעיף
המוז הטיפוסים אל הקורא של יחסו משתנה

 לפניהם בירשטיין שמעלה ויוצאי״הדופן רים
בלהטיו.

פ. י.

!ילד אתה מי של
 חזרה תמיד היא מחוזות~הילדות אל החזרה

ש ולספרות, לזכרונות חומר־יגלם נכספת,
 מעין שהיא הראשית, אל בערגה מקורה

 / עובד עם > ילד אחה מי של :ברטוב חנוך "
עם׳. 261 ; 1970 לעם, ספריה

 ה־ זהו מיקסם־שווא. אף ותכופות—■מיקסם
הספי מקורות אל ההתחלה, אל לחתור נסיון

 בתלם ההולכת זו האישיות, של והצמיחה גה
 שמסמל במה המורדת זו או דור, והמסמלת

 ילדות רק אינה בארץ־ישראל ילדות הדור.
 וצמיחה בילדות משולבת אלא המספר הפרט

 הרבה כי אפוא ייפלא לא ■וחברה. ארץ של
 עבריים מספרים שכתבו הסיפורים מטובי

 זכ־ כי הטרוניה ימי-הילדות. סביב סובבים
המו ראשית המנדט, התורכים, מימי רונות
 אינה ומשומש נדוש חומר הם וכו׳ שבה

 וכיוצא ערבים אנגלים, תורכים, כאן. תופסת
 הזאת, הארץ של ההיסטוריה רכיבי הם באלה

 אינו הארץ הווי שרקעם ספרים שכותב ומי
 לא חשבון של בסופו להם. להתכחש יכול

 השימוש אלא קובע הספרותי חרמר״הגלם
 כאן להיתלות הוא ולמותר ניצולו, וטיב בו

 שהפכו מספרים של ומפוארת ארוכה בשורה
אנושי. למיקרו־קוסמום עיירתם את

 העובדה כי להדגיש אך באו אלו שיורות
ב ילדות על—שוב—כותב ברטוב שחנוך

 מעניין !לחובתו להיזקף צריכה אינה מושבה
ספ לתיאורים זכתה פתח־תקוה דיוקה כי

 די לה! פנים וכמה—כל״כד רבים רותיים
 י. של לזה ברטוב של תיאורו את להשוות

 על לעמוד כדי שלו החגים" ב״אחרי קנז
 הקטנה. זו—הארצישראלית שהמושבה כך

 —והנדושות הידועות בעיותיה על הקרתנית,
 מגוון. ספרותי מיקרו־קוסמום להיות עשויה

 ובקורת להערכה ראוי חומר־הגלם לא כך, אם
ספרות. נעשה בה הדרך אלא

 מי "של מכובד. כשלון נכשל ברטוב אכן,
 ילד זכרונות של קיטלוג הוא ילד" אתה

 ה־ התימה השלש־עשרה. שנתו עד מתבגר
 חדש. ביטוי כל כאן מקבלת אינה שיגרתית

 סי־ לעומת ברטוב של בספרו המיוחד אולי
 לסי־ הרב דמיונו הוא אחרים פורי״מושבה
 במזרח־אירופה. בקיבוצי״יהודים פודי־ילדות

 הילד מעבר הפרנסה, טרדית העיקר כאן גם
 להסתגלות ומאבקו לחילוני דתי מאורח־יחיים

 בכל־ אך אמנם צמח בה סביבה בסביבתו,
הוריו. מורשת זרות, כלפיה חש הוא זאת

 ה״קולקטיבי" ובזכרון בזכרונו נעזר המספר
ה־ נחמן, קולט דברים הרבה משפחתו. של



ו91 השביהו םיה

ל ש םנורכז ןירקמש המ" תועצמאב ,רפסמ
ד וחל םהמ דחא לכ רכוזש המ ,אמאו אבא
ל ש וישוח .החפשמה ןורכז אוהש המ״.ו
פוס ,םיטלוק ,דימת םירע ,םידדוחמ ןמחנ
ו נורכז תא םיניזמ ,םיפרצמ ,םירבחמ ,םיג

ו תדיל תעשמ ,לכהש אוה המדמ םימיל .ולש
ו נורכז אוה לכה ,העש התואל םדוק וליפאו

ע גר ותואל דע—"ולש תוסנתה אוה לכה ,ולש
ב ושו יביטקלוקה ןמ יטרפה ןורכזה דרפנ וב
ו נורכז ךפוה ,רומאכ .ןורחאה הזל קקזנ וניא
פח ,תוערואמ לש גולטק ןמחנ רפסמה לש
 םהשכ םירסמנ םירבדה .דועו ,ףונ ,םיצ
א ל ,ךכ .םתריסמ םדוק םיתעל ,םישרופמ
צמ תרדגהל םידקמ וא—רפסמה םכסמ ,תחא
ן מחנ ...אבא ןיבל ןמחנ ןיב והבג תודוס" .וב
 רתתסהל ,ומצע םע תודוס קיתמהל דמל
ל ש המומעה םתמיעפ תא עומשל ,םהירחאמ
."םיקולד םיעצפ

ן יבל רגובמה־רפסמה ןיב םימוחתה-בובריע
ד יבכמ .דיבכמו יתוכאלמ הארנ דליה יניע
ר חבש ,בוטרב לש ונונגס אוה רתוי דוע
ה ווה־ןושלב השעמה תא רפסל המ־םושמ
גופה תויתמארדו הצילמ לש ךפונב ולבתלו
ר פסב הרסח רשפא .רופיסה תוינויחב םימ
 הז ןיא םנמא .תיונורכזל ריצ שמשתש הלילע
 ךא ,ינויח חרכה וב הלילעהש ,םידליל רפס
, יתרגיש ,שודג טוריפ רפסה ךפוה הרדעיהב
ו ניא ודוחייש ,םיקרפל שביו םיקרפל יריל
ויב" שמשל לוכי וניא יאדו ,םוקמ־לכמ .בר
ר עשה ירבדכ ,"םלש רוד לש תישיא היפרג
 הרשע-שלש ליגש םושמ קר אלו ,ירוחאה
ל כ ףרח .היפרגויב לש התליחת אלא וניא
ת וריש" תויהל תורפס היושע םא ,תאז
, בוטרב לש ורפס אוה הזכ הנה ,"ימואל
, הכרעהל־םייואר טוריפו תונקדקדב רסומה
רשיצרא תוברת לש הרואית ,םיאבה תורודל
ו נאשכו .30׳ ה תליחתו 20־ה תונש ףוסמ תילא
ם תוא לכל ןאכ ונתנווכ "תוברת" םירמוא
ם ידימעמה ,םילודגכ םינטק ,רמוחו־חור"יסכנ
- פסה ,בוחרה :רתוי הקוחרו הבורק הביבס
ל ש ונושלב ,וא זרפסה־תיב ,חבטמה ,היר
ט עומ אוהש "ןטק קוש" ותוא ,ומצע בוטרב
.הבורמה תא קיזחמה

.ל .נ
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א ובי אל / רה ימרכב תורוש וינפגש ימ״
ח תפב ןמדלג יכדרמ בתוכ ,"ידגא םי םרכב
ם י םה םלוכ ויריש .ץבוקב ןושארה רישה
, םימה ינפל תחתמ הגיגח ,יטסילאירוס ,ידגא
ת ויטסילאירה תונומתה .יפויו דוה תטשוקמ
ר ויצה ןיבש רעפה תא שיגדהל קר תואב
ד ייהיבקעיל .הילאירה תוירורפאו יטסטנפה
, "המדמה חוכה" רסח ינוריעה ןגב בשויה
ושמה .לק׳ג״בקעי תלחנ םעפ הארנכ היהש
ע דויו דייה רמ םגו לק׳ג רטסימ םג אוה רר
/  םיסווטב אלמ ןג שי ןגה ירחא יכ״ ראתל
. (36 ׳ע) ״םירוחצ םיסוס הערמ תודלי םג
ד וגינכ בצומ ,וב יח דייהש הז ,"השביה ןמז"
ו נמז ,ימולחו םוסק ןמז אוהש ,"םיה ןמז״ל
.יגיגחה ןוימדה לש

* וה לש תפשפושמה ותסריגל בוש רוזחנ םא
" הנהמ" הרישל תקלחתמ הרישה יכ ,םויצאר
ל ש ותריש הנה ,"תלעות" האיבמה הרישו
ת טלמנ איה .ןושארה ןימל תכייתשמ ןמדלג
ת וגיגח" ךותל ,קוניפהו גונעתה לא ,םיה לא
ר חב םניחל אל ."םיה ללח״ב "תוכשמתמ
1  ורפס רעש תא רטעל ילק קירטפ לש םושירב
ל ש ירישה ומלוע תא שרופמב אטבמ אוה
ק לתסהל ןוצרה ולוכ־לכ הז םלוע .ןמדלג
־ ב (8 ׳ע) ״השמשל תסבומ הררח ץרא״מ
. (9 ׳ע) ״וצפח םוהתל אלפומו יגיגח עסמ״
־ ב תמסבתמו תטשקתמה ,תינושלה הגיגחה
ן ואיזומ םעפ אל םיריכזמה ,ןושל יסוכריפ
י רישב האירקה תא תכפוה ,םיקיתע םיצפחל
.תמאב םוסק עסמל ןמדלג

רושמה ןמ םיבר לע ונורשכב הלוע ןמדלג
ר ישה תופייפיב םידקרפתמה םירחאה םיר
וגמ תורגסמב םיגונ וינפ רייצמ") ויתולמו
טה ךות .("דבלב הקיטתסא וניינעו / תופל
וחמ .םירקבמה תוחונל .ףיוזמ רורמ תנמ
ם יחמצ שודגו־אלמ ינטוב ןג םה וריש תוז
ת ויומד לש ץרא—תולעפתה-יררועמ ,םירידנ
ח סונ ףוריט״תוכיסמ לש שובלב תוינויגה
ן תוכזב .םירזומ םיעושעשו ,"תואלפה״ץרא"

וה ;השביה ןמזו םיה ןמז :ןמדלג יכדרמ ״
.׳טע 1970 ! 53 ,ןקוש תאצ
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