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 של זכרונם שמקרין "מה באמצעות מספר,
 לחוד מהם אחד כל שזוכר מה ואמא, אבא

 של חושיו המשפחה. זכרון שהוא ו...מה
סופ קולטים, תמיד, ערים מחודדים, נחמן
 זכרונו את מזינים מצרפים, מחברים, גים,

 לידתו משעת שהכל, הוא מדמה לימים שלו.
 זכרונו הוא הבל שעה, לאותה קודם ואפילו

 רגע לאותו עד—שלו" התנסות הוא הכל שלו,
 ושוב הקולקטיבי מן הפרטי הזכרון נפרד בו

 זכרונו הופך כאמור, האחרון. לזה נזקק אינו
חפ מאורעות, של קטלוג נחמן המספר של

 כשהם נמסרים הדברים ועוד. נוף, צים,
 לא כך, מסירתם. קודם לעתים מפורשים,

מצ להגדרת מקדים או—המספר מסכם אחת,
 נחמן אבא... לבין נחמן בין גבהו "סודות בו.

 להסתתר עצמו, עם סודות להמתיק למד
 של העמומה פעימתם את לשמוע מאחריהם,

דלוקים". פצעים

 לבין המספר־המבוגר בין ׳התחומים עירבוב

 מכביד ומכביד. מלאכותי נראה הילד עיני
 שבחר ברטוב, שיל סגנונו הוא יותר עוד

 בלשון־הווה המעשה את לספר משום״מה
הפוג ודראמתיות מליצה של בנופך ולתבלו

 בספר חסרה אפשר הסיפור. בחיוניות מים
 זה אין אמנם לזכרונוית. ציר שתשמש עלילה

 אך חיוני, הכרח בו שהעלילה לילדים, ספר
 שיגרתי, גדוש, פירוט הספר הופך בהיעדרה

 אינו שייחודו לפרקים, ויבש לפרקים לירי
"ביו לשמש יכול אינו ודאי מכל־מקום, רב.

 השער כדברי שלם", דור של אישית גרפיה
 שלש-עשרה שגיל משום רק ולא האחורי,

 כל חרף ביוגרפיה. של תחילתה אלא אינו
 "שירות להיות ספרות עשויה אם זאת,

 ברטוב, של ספרו הוא כזה הנה לאומי",
 ראויים־להערכה, ופירוט בדקדקנות המוסר

ארצישר תרבות של תיאורה הבאים, לדורות
 וכשאנו .30 ה ותחילת 20ה־ שנות מסוף אלית

 אותם לכל כאן כוונתנו "תרבות" אומרים
 המעמידים כגדולים, קטנים נכסי״רוח־וחימר,

 הספי הרחוב, יותר: ורחוקה קרובה סביבה
 של בלשונו או, בית־הספר! המטבח, ריה,

 מועט שהוא קטן" "שוק אותו עצמו, ברטוב
המרובה. את המחזיק

ל. נ.

היבשה וזמן הים זמן
 יבוא לא / הר בכרמי שורות שגפניו ״מי

 בפתח גלדמן מרדכי כותב אגדי", ים בכרם
 ים הם כולם שיריו בקובץ. הראשון השיר
 המים, לפני מתחת חגיגה סוריאליסטי, אגדי,

 הריאליסטיות התמונות ויופי. הוד מקושטת
 הציור שבין הפער את להדגיש רק באות

 ליעקביהייד הריאלית. ואפרוריות הפנטסטי

 המדמה", "הכוח חסר העירוני בגן היושב
המשו יעקב״ג׳קל. נחלת פעם כנראה שהיה

 ויודע הייד מר וגם ג׳קל מיסטר גם הוא רר
 ן בטווסים ימלא גן יש הגן אחרי "כי לתאר

 (.36 )ע׳ צחורים״ סוסים מרעה ילדות גם
 כניגוד מוצב בו, חי שהייד זה היבשה", "זמן

 זמנו וחלומי, קסום זמן שהוא הים", ל״זמן
החגיגי. הדמיון של

 הו־ של המשופשפת לגירסתו שוב נחזור אם
 "מהנה" לשירה מתחלקת השירה כי ראציום,

 של שירתו הנה "תועלת", המביאה ושירה
 נמלטת היא הראשון. למין משתייכת גלדמן

 "חגיגות לתוך והפינוק, התענוג אל הים, אל
 בחר לחינם לא הים". ב״חלל מתמשכות"

 ;ספרו שער את לעטר קלי פטריק של ברישום
 של השירי עולמו את במפורש מבטא הוא

כולו זה עולם גלדמן.  להסתלק הרצון כל־
 ב־ (8 )ע׳ לשמשה״ מובסת חררה מ״ארץ

 (.9 )ע׳ חפצו״ לתהום ומופלא חגיגי ״מסע
 ב־ ומתבסמת המתקשטת הלשונית, החגיגה

 מוזיאון פעם לא המזכירים לשון, פירכוסי
 בשירי הקריאה את הופכת עתיקים, לחפצים

באמת. קסום למסע גלדמן

המשור מן רבים על בכשרונו עולה גלדמן
 השיר ביפייפות המתפרקדים האחרים רים

מגו במסגרות נוגים פניו )"מצייר ומלותיו
הט תוך בלבד"(. אסתטיקה ועניינו / לפות
מחו המבקרים. לנוחות מזויף. מרור מנת
ש בוטני גן הם שירו זות  צמחים מלא־וגדו

 דמויות של ארץ—מעוררי־התפעלוח נדירים,
 נוסח מסיכות־טירוף של בלבוש הגיוניות

 בזכותן מוזרים. ושעשועים ־הפלאות", "ארץ

הו ;היבשה וזמן הים זמן :גלדמן מרדכי •
עט׳. 53 ז 1970 שוקן, צאת
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וא אוצמל רשפאש ,תופי תררושו תונומת לש
/  דידי איבהש קד חיר״) וירישב בורל ןת
ה עונת / םיאלמה ויתועסמ תא ונל רייצמ
ם ילדג םיקרחש העש ן ,םיעוגעג לש הגונע
ם יווחמו ןולחל דעבמ םיסנכנ / םינוגססו
ע יתפמ רפס והז ,([40 ׳ע] ״הדיק ונל
.חמשמו

!היוללה ,רעוב םלוע
ב .דז ןיא ךא ,רעוב םלועהש ,םנמא ,רשפא
, שרגנייפ דדועל "ול רעב" המ רקיע־לכ רור
ת אצוה לא תכלל ,רייצכ ןאכ דע רכומ היהש•
ת א רואל איצוהל ידכ וליחמ תתלו "דקע"
ן מש תקצל ידיכ םאה .תאזה םירישה תפוסא
נה דגנ םמח קועזל ידכ ילוא וא ,הרודמה לע
יבש רתוי תעדה לע לבקתמ ? שאה ןמ םינה
ט עמ םמחתהל ידכ הפירשה תא לצנל שק
־ יחבמה ,"הריש" יבתוכ הברה ךרדכ ,הרואל
ר שא םיאשונ שי יכ דחוימ חיר־שוחב םינ
י נפמ בתוכה לע הניגמ םהילע הביתכה םצע
יש בתוכ לע רמול לוכי ךניא ירה .תרוקבה
ב תוכ אוהשכ םתס םירבד בבגמ אוהש םיר
ם ייפנכ .םולשל ללפתמ וא הרובג־ישעמ לע
ד ודש ריתונ רקבמהו ,זא וילע תושורפ תובחר
.וקשג־ילכמ
ושיר םיוולמה ,וללה "םירישה" םה המ יכ
- יצ אל םא ,טופשל ונל אל םביט תאש םימ
/ ומכ קירבמ" ? תועמשמ-ירסח םיטפשמ־יפור
ר ישב בתוכ אוה ,"ףיוזמ םוינימולא לש בכוכ
וזמ .ךכ־לכ אל—קירבמ ."דאמ בוט הליל"
ל ע רמרמתהל ,ןבומכ ,רשפא .יאדווב—ףי
ת" .םעטה המ לבא ,תאזכ "הרייש" תביתכ
ם עטמ /םיטפוש תדעו תקעוצ—םמימת םימימ
־ ת ריע")׳ ״! תונשל ןיא /—תונוטלשו םיהולא
ה ריעה תא תונשל רשפא־יא םא .("תיתישע
ת א תונשל רשפא־יאש רמוחו־לק תיתיישעת
.הרישה תיישעת

.ז .ש

ונבשי םש
וריאו םישנא םילעמ ןרות טייח לש וירופיס
ה ידוהי היברסיבבש ותידלומ־תרייעמ םיע
■ ינוסחו בל־ירשי ,םינקתשו םע־יטושפ" ,םוקמ
• יסופדב וכישמהו תואלקחה ןמ וסנרפתה ,"וג
ה יה לודגה םרשע .םימדוק תורוד לש םייחה
ת א ומייק םה .ץראידרדבו תודימה םוחתב
. ורבחו םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תווצמה
, ףתושמ לרוג לש השוחת םלוכ תא הדחיא
ש םימכח״ידימלת לצא רתוי הקומע התיהש
.םהב
א ל הגיפה וז הבריקו ,עבטל םיבורק ויה םה
ו ליפא .ירכנ טועימ ייח לש םתורירממ טעמ
יתה ינפל םירבועה ,םיללפתמה לש םתליפת
, היבחרמו הברעה ימסק הגופס" התיה ,הב
ח ישו םיגלפ לומלמ ,םירפאה קריו המקה חיר
י נעו ןקז גייד ,לשמל ,היה ךכ ךותב ."רעיה
 ,המ" :שדוקה־ץראב הפח תאלעה לע םלוח
, םלוע לש ונובירל ,ול תפכיא היה ,לשמל
רבט לש המיב הכחמו ךכ בשוי יתייה וליא
ל ש המיענ וירבדמ התלעו" ,חנאנ אוה ,"הי
ן יאש ההימכו םיסומכ םיעוגעג ,שפנ־תמגע
ז ונג היהש ,אלפומו קוחר םלועל ףוס הל
ל ד לע ותולעהל זעה אלשו ובל יקמעמב
"...ויתפש
ם ייח הלעמ םישנ לש תואלפומ תויומד המכ
 בקמ ויה ןה .ותודלי־יפונ לע ורופיסב ןרית
ם ינש ותוא תואשונו ןלרוג תא ןהילע תול
ד ומעל ועדי ןחבמ"תעש עיגהב ךא .תובר
ש םימיב תעדל המצע תדבאמ תחאה .הב
ת א רפכה־שאר הב םש רשאכ ,האושל ומדק
־ אלל האשינש ,בר תב ,הינשהו ז וניע
י מיב השפנ תא ליצהל התיה הלוכיו ידוהי
ה ירטסינדסנרטל ולגש היחאל הוולתמ ,האושה
ה ינמחר תוחאכו הבוט םאכ םש תלעופ איהו
.היחא ברקמ תובר תושפנ תלצה ןעמל
ר בחמה לש ולא ןה רתויב תואלפומה תויומדה
ל ע דיעמ ןרות׳ .תיבה ןעשנ םהילעש ,ויבאו
ו יז תא םות־דע תוצמל חילצמ וניאש ומצע
תראפתו הרוביד ןח ,השפנ רשוע ,הינפ

יש) !היוללה ,רעוב םלוע :שרגנייפ דדוע *
.׳טע 1970 ! 47 ,״דקע״ תאצוה > (םיר

>  (יווהו רויצ יקרפ) ונבשי םש :ןרות םייח *
/םע 1970> 157 ,״הנבי״ תאצוה
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