
ו 93 נתרבה רשות

בייש רחמנית, היתה היא אמו. שד שתיקתה
 במתך עסקה ובמיוחד וגומלת־חסדים נית

תי ושל יולדת של פיקוח־נסש למען בסתר.
 השבת. קדושת את לחלל היססה לא נוקה
 וכספי בגמילותיחסדים עסק הוא אף אביו

 כמופר־ רושם היה לו הוחזרו שלא הלוואות
לצדקה. שים

 נוסטלגית כאן רוויה תורן חיים של כתיבתו
 יהודית, חמימות אותה רבה. לבביות ושקויה

 עולה מתאר, שהוא החיים את ׳המאפיינת
 הרב האור וסגנונו. לשונו מתוך גם במעט לא

 כל על משוך מבית־אביו־שחרב מעלה שהוא
 לספרו מסוים ייחוד וקובע ודמויותיו סיפוריו

המתרפקת. הטובה, הזכרונות ספרות בתוך

גונתה רשות
 תמיד מעלים הראבן שולמית של סיפוריה

 לגיבוריו. הסופר שבין היחס של הבעיה את
 פעמים משלה! דרך לסופרת יש זה בתחום

 ומניחתן מרחוק דמויותיה על משקיפה היא
 מתגנבת היא ופעמים רוחן, על כעולה לעשות
 שהיא בתפקידים בעצמה ומשחקת ביניהן
 את הסותרת שיטה זו לכאורה עליהן. מטילה
סתי כל אין הראבן שולמית אצל אך עצמה,

 ההפכים את להבליע משכיל שלה הנוסח : רה
 כל של כנותה רושם את בקורא ולהטביע

 שבספר הסיפורים מן אחד בכל מהן. אחת
ה המחברת, של משחקה את לראות אפשר
מקוריות. של מיוחד נופך להם מוסיף

"מל הוא נתונה" ב״רשות המרכזי הסיפור
 שעניינו עזר", מרגלית של הקצרה כותה

 יוצא־איטליה למדען שנישאה תימניה צעירה
 שהסתבך לאחר לישראל מפאריז וחוזרת

 היא לארץ שובה עם אחרת. נערה עם בעלה
בטחונה כל מקום־עבודתה. את גם מאבדת

 ;)סיפורים( נתונה רשות :הראבן שולמית *
העב הסופרים אגודת הוצאת מקור, ספרית

 רמתיגן, מסדה, הוצאת ליד בישראל רים

עט׳. 159 ; 1970

 ובהלה. פחד נמלאת והיא מתערער העצמי
 מקום את שכחה הבית, דרכי את "שכחה היא

 מגששת היתה וידה החשמל, ומתגי התקעים
 כיווני את שכחה !חלק קיר פני על אחת לא

 ואת הדלת פתיחת כיוון את ציריו, על התריס
 רצוף נעשה שיומה עד החמים, המים אביזרי

ת ו ל ה מצ הקטנות הבהלות כל קטנות". ב
ד גדול לפחד טרפות ח פ ה  הופך, הגדול ו

 של הרגשה והסובלימציה, הניגוד בדרך
. ת ו כ ל  גופנית לתגובה מביאה זו הרגשה מ

 ליאו־ למחלת חשש המעורר שטף־דם, של
 החולה בין רומן מתפתח בבית־החולים קמיה.

ב רואה הצעירה והאשה צעיר, רופא לבין
 כעין ביניהם שהתפתחו האינטימיים יחסים

ת־ בסדר־חייה יפה המשתלב מלכותי, אקט  בבי
 לה דואגים אותה, משרתים הכל בו החולים
רצונה. את ועושים

 מקומה את המחברת מתארת מרובה בדקות
 שהוא המוות, בקירבת "המלכות" של וזמנה

ת  לגן דמה "בית־־החולים בבית־החולים. בן־בי
תו שאנשים אביכה, קיצית, הזיה של מסוהר

 ולא מרחפים, לבנים בבגדים פה־ושם בו עים
 לא שבקירבתם פינה היתה ולא שביל היה

 מת. ופה־ושם קשים, עינויים מישהו נתענה
ר־ דוקטור של מסיפוריו כבר ידעה מרגלית  ב

 בלאטי־ בכרטיסו רושמים אדם שבמות חמא
 הולם נאה, הדבר לה ונראה ׳אכסיטוס׳, נית

גזר־דין..." על חגיגי כחותם־שעווה

 יש ומרחוק. מקרוב כביכול כתוב הסיפור כל
 של בנשימת־אפה השורות בין אתה וחש

מר של ]בעלה "אבנר ובנוכחותה. המחברת
 מאיר בחשכה, מכונית של כפנס חי גלית[

 הכל" וזה אחורה, מאום לא קדימה, מעט־מעט
המס המחברת את הקורא לפניו רואה וכך—

 כשהיא גם אך מכונית. של פנסה לתוך תכלת
 ממסתרים או מרחוק גיבורים על משקיפה

 להם מניחה ואינה מהם עצמה מנתקת היא אין
 מתוך גורלם. מול אל עצמם בכוחות להתיצב

 שולמית מעלה לגיבוריה זו אינטימית זיקה
 רגעיים מצבי״נפש ועלילות, אנשים הראבן

ם־והול־ בזה זה השתולים וממושכים,  ונפרדי
מר של הפנימי עולמה חשיפת מזה. זה כים

 עשויה מלכותה, מרחבי בתוך עזר, גלית
דקה. פסיכולוגית ובהבחנה רב בכשרון
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ת ימלושל תרשפאמ הלש םיאשונב התטילש
, רופיס לכל תמלוה הרוצ ריחבל ןבארה
ת ודיחאלו הינומרהל איה העיגמ ךכ ידי־לעו

ם א ,השא לש התומ לע .רבה ןיבו ךותה ןיבש
: תורוש המכב תרפסמ איה ,תונטק תודליל
, הדבכ דיב ׳םוטיסכא׳ םשור ןרותה אפורה"
ל ע האצמ יכ ,קפאתהל ילב הכוב תוחאהו

ת א תלאושה הלודגה הדליהמ בתכמ הנחלוש
ן ורפע הנטקל תונקל הל רתומ םא ,אמא
ל ע "."ןשיה תא הדביא יכי ,שורג הרשעב
ה תוכלמ תוכזב" :תבתוכ איה רזע תילגרמ
ת ויח לש םיששמ־דחא התיה תלזוג ,הרורבה
ת ומימתב אלא עורמ אלו ,הדיל אצמנה לכמ
."םייח לע קבאמ לש ,איש-זוכיר לש

ה נוב ,רתוי םירצקה ,םינורחאה הירופיסב םג
ם בוליש ךותמ תולילעה תא ןבארה תימלוש
ר בשמ לש םינפמו התימ יעגר לש ינגרואה
ם ישמשמ םירבשמה .םיעוריאה תמקר ךותב
א ללו תחא־תבב תוריאמה ,רוא־תודוקנ ןיעכ
, תוימינפה תויווחה תוכרעמ תא שארמ־הנכה
ר בכ םיארנ םה בלש ותואמ אלא דוע אלו

. הלוכ הלילעה לש רתויב םיינאגרוא םיקלח
ת וירחאב ,תירופיסה הקינכטב ,םיגולאידב םג
ן ונגסה לש שארהידבוכבו תולעופה תושפנל
. ןבארה תימלוש לש העבהה־תוברת תרכינ
ה אירק וליאוי הנהמ הרפסב הנושאר האירק
.תעדה תא הביחרמ הינש

םינמו חול
~ תל ,קהבומ יאקפק רפס בותכל רבחמה שקיב
ויבה ילגלג ןיב וילע ףרטנ ומלועש םדא רא
ל מעה רפוס אוה רפסמה "ינא״ה .היטרקור
, וטע תחתמ ואיצוהל חילצמ וניאו ורפס לע
פת .םילוע■ תרייעב הסנרפ ול הנמדזנ הנהו

ל ש יוגיהה יכרד לע םינותנ ףוסאל ודיק
ה בישיה .םוקמה יבשות יפב תירבעה ןושלה
י ניינעב ותופתתשהו םוקמב ותטילק ,הרייעב
ך כ .ורפסל יח אשונ ול תושמשמ םיבשותה

, הדסמ תאצוה ז םינמז חול : ןמאנ ילתפנ ״
163 ; /טע 1970

ך א .לעופה לא חוכה ןמ רפסה ןינע אצי
ר בחמה ךבתסמ הריציהיהשעמ לע הרומתב
ו עבקש "םינמזה־חול" םעו וילע םינוממה םע
ם ייק אלש ,ותלקלקב ותוא םיספות םה .ול
ובקה םינמזה לע רמש אלו תוארוהה תא
ו תכאלמל דעוימה ןמזבש אלא דוע אלו ,םיע
, ותוא םירטפמ םה .םירחא םיניינעב קסע
־ רישב םייסמ אוה ורפס תא .רשואמ אוהו

, ינפל תוחותפ םיכרדה לכ" :ומצעל רומזמ
ב וש .יברקב ימלוע לכו ,ילימרתב ישוכר לכו
, ןאשונ ינא יכותב .יכרדמ תויומד ינוטי אל
..."ימויק חוכמ אלא םויק דוע ןהל ןיאו

יסה םג ךא ,ללכ יאקפק וניא "בוטה ףוסה"
שכ םישקובמה םינממסה תא רסח ולוכ רופ
, ךרוצ שי אקפק תא תוקחל ידכ םג .ותומכ
יתכ תא תונייפאמ ןניאש תונוכתב ,הארנכ
ת טלוב תויתוכאלמה .ןמאנ ילתפנ לש ותב
ם יטוח״ב יושעה ,רופיסה לש הרוש לכב
.םיסג "םינבל
אירה וירואיתש רמאיי רבחמה לש והבשל
יס לש לפטה וקלח םה לוכיבכש ,םייטסיל
ת רייעב יתרבחה יווהה .הפי םילוע ,ורופ
הו ,תונכ לש הבר הדימב "םלוצמ" םילועה
־ דיקפ לשוי ןתרבג־בצק לש תוינוציקה תויומד
בומ םיילאיצוס םיכתח תוגצימ ןססה הטילק
ו מצע רפוסהש ,תיטנמורה השרפה םג .םיקה
י תרבחה העקר לע הלוכ תנתינ ,הב ךבוסמ
.דחוימה

ה מתוחב םיעובט ונונגסו רבחמה לש ונושל
ם יריזפ םימוגפ םיטפשמ .ןותעה תפש לש
ם יקוקז םניא ונבצמב םישנא םנמא" .ריבכמל
, תאז לכב ,בטומ לבא ,רוזיח ינוניגל דוע
. הילא אובל יחור תקחד תא הינפמ ריתסהל
ם ידידי .יתילע הרקמ ךרד קר ,[ותשא לא]
ן יבו ,םייממעה םינוכישב עודיכ יל שי בורל
יכה" :וא .״הילא םג יתשגינ רוקיבל רוקיב
א והש הארנ ךא .תוריחבה ןיינעל עיגיש ית
יטרכה תמירעב עבוטכ יתויהב ,יינעב האר
לו ,תוברוח לתכ ינחלוש לע המרענש םיס
י רובע ול רומשה תא תוחדל טילחה ךכיפ
ל פטמ והשימ היה וליא ."רתוי הרשכ העשל
ת ובר ןושל־תולקת תוענמנ ויה ןונגסב ןאכ
.ידמ תושק םג םימעפלו ידמ

טרופמה יפלש—ןמאנ ילתפנ לע אלפתהל שי
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