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 לשולמית מאפשרת שלה בנושאים שליטתה
 סיפור, לכל הולמת צורה לבחיר הראבן

 ולאחידות להרמוניה היא מגיעה כך ועל־ידי
 אם אשה, של מותה על הבר. ובין התוך שבין

 שורות: בכמה מספרת היא קטנות, לילדות
 כבדה, ביד ׳אכסיטום׳ רושם התורן "הרופא
 על מצאה כי להתאפק, בלי בוכה והאחות
 את השואלת הגדולה מהילדה מכתב שולחנה

 עפרון לקטנה לקנות לה מותר אם אמא,
 על הישן"." את איבדה יכי גרוש, בעשרה
 מלכותה "בזכות כותבת: היא עזר מרגלית
 חיות של אחד־מששים היתה גוזלת הברורה,

 בתמימות אלא מרוע ולא לידה, הנמצא מכל
חיים". על מאבק של ריכוז-שיא, של

 בונה יותר, הקצרים האחרונים, בסיפוריה גם
 שילובם מתוך העלילות את הראבן שולמית
 משבר של ומפנים מיתה רגעי של האורגני

 משמשים המשברים האירועים. רקמת בתוך
 וללא בבת־אחת המאירות נקודות־אור, כעין

 הפנימיות, החוויות מערכות את הכנה־מראש
 כבר נראים הם שלב מאותו אלא עוד ולא

 כולה. העלילה של ביותר אורגאניים חלקים
 באחריות הסיפורית, בטכניקה בדיאלוגים, גם

 הסגנון של ובכובדיהראש הפועלות לנפשות
 הראבן. שולמית של תרבות־ההבעה ניכרת
 קריאה יואילו מהנה בספרה ראשונה קריאה

הדעת. את מרחיבה שניה

ומנים לוח
 לת~ מובהק, קפקאי ספר לכתוב המחבר ביקש

הביו גלגלי בין עליו נטרף שעולמו אדם אר
 העמל סופר הוא המספר ה״אני" רוקרטיה.

אינו ספרו על  עטו, מתחת להוציאו מצליח ו
תפ ■עולים. בעיירת פרנסה לו נזדמנה והנה
 של ההיגוי דרכי על נתונים לאסוף קידו

 הישיבה המקום. תושבי בפי העברית הלשון
 בענייני והשתתפותו במקום קליטתו בעיירה,

 כך לספרו. חי נושא לו משמשות התושבים

 מסדה, הוצאת ז זמנים לוח : נאמן נפתלי ״
עט/ 163 ;1970

 אך הפועל. אל הכוח מן הספר ענין יצא
 המחבר מסתבך מעשהיהיצירה על בתמורה

 שקבעו "לוח־הזמנים" ועם עליו הממונים עם
 קיים שלא בקלקלתו, אותו תופסים הם לו.
הקבו הזמנים על שמר ולא ההוראות את

 למלאכתו המיועד שבזמן אלא עוד ולא עים,
 אותו, מפטרים הם אחרים. בעניינים עסק
 בשיר־ מסיים הוא ספרו את מאושר. והוא

 לפני, פתוחות הדרכים "כל לעצמו: מזמור
 שוב בקרבי. עולמי וכל בתרמילי, רכושי וכל
טוני לא  נושאן, אני בתוכי מדרכי. דמויות י

קיומי"... מכוח אלא קיום עוד להן ואין

הסי גם אך כלל, קפקאי אינו הטוב" "הסוף
כש המבוקשים הסממנים את חסר כולו פור

 צורך, יש קפקא את לחקות כדי גם כמותו.
כתי את מאפיינות שאינן בתכונות כנראה,

 בולטת המלאכותיות נאמן. נפתלי של בתו
 ב״חוטים העשוי הסיפור, של שורה בכל

גסים. לבנים"
הריא שתיאוריו ייאמר המחבר של לשבהו

סי של הטפל חלקו הם שכביכול ליסטיים,
 בעיירת החברתי ההווי יפה. עולים פורו,

וה כנות, של רבה במידה "מצולם" העולים
 פקיד־ יושל קצב־גברתן של הקיצוניות דמויות
מוב סוציאליים חתכים מיצגות הססן קליטה
 עצמו שהסופר הרומנטית, הפרשה גם הקים.

 החברתי רקעה על כולה ניתנת בה, מסובך
המיוחד.

 בחותמה טבועים וסגנונו המחבר של לשונו
 פזירים פגומים משפטים העתון. שפת של

 זקוקים אינם במצבנו אנשים "אמנם למכביר.
 זאת, בכל מוטב, אבל חיזור, לגינוני עוד

 אליה. לבוא רוחי דחקת את מפניה להסתיר
 ידידים עליתי. מקרה דרך רק אשתו[, ]אל

 ובין העממיים, בשיכונים כידוע לי יש לרוב
"הכי :או אליה״. גם ניגשתי לביקור ביקור

 שהוא נראה אך הבחירות. לעניין שיגיע תי
הכרטי בערימת כטובע בהיותי בעניי, ראה
ול חורבות, כתל שולחני על שנערמה סים

 עבורי לו השמור את לדחות החליט פיכך
 מטפל מישהו היה אילו יותר". כשרה לשעה

 רבות תקלות־לשון נמנעות היו בסגנון כאן
מדי. קשות גם ולפעמים מדי

המפורט שלפי—נאמן נפתלי על להתפלא יש



195וננמז יכובנל

י יחמ ירוטסיה ןמור םסריפ רבכ הפיטעה לע
, יניס־תמחלמ ועקרש ןמור ,והיתתמ ןב ףסוי
ג צוה רבכו םילוע~תרייעב ותלילעש הזחמו
ר פס תאצוהל גאד אלש—"תיווז" ןורטאיתב
 מנ ,בותכה יפלש םג־המ .ודי תחתמ ןקותמ
ל ש ףיעצ" ,וטע״ירפמ שדח רפס סופדב אצ
א בה ורפסש תווקל קר ונל רתונ ."םינמא
.רתוי ודיב הלעי

וננמז יכובנל
שב ומסרופ ץבוקב םילולכה םירמאמה בור
ר טכש ר״ד ןווכתה םסוניכב .רבחמה ידיב ותע
בש םיברה "םיכובנ״ל הבשחמ רמוח תתל
ישמה יכ ריבסמ אוה המדקהה ירבדב .ונרוד
ת נווכה" איה רודה לע תלטומה תינחורה המ
והיו תישונא ,תינויעה תושדחתהל הבשחמה
 -לע הרצונש תושדחתהה גוסמ ,"תחאכ תיד
י די־ לע וא ם״במרה לש "םיכובנ הרומ" ידי

שג רוציל הכירצ וז תושדחתה .רהוזה־רפס
ן יבל דומלתבשו ך״נתבש םינותנה ןיב" םיר
ת והמה תקידב לש ךרדב "תינרדומה העדותה
ת ודהיה יכרע לש תילנויצומאהו תינויערה
.וננמז לש םדאה ליבשב

אב רזעיהל ונילע—רבחמה ןעוט—ךכ םשל
ם ייחה־ילעב לש תוגהנתהה רקחב ,היגולוק
ל ש םיביטומל תעדה תא תתלו ,היגולויבב
ה ענמ םזיאיתונומה לש רתי־תבשחה .ך״נתה
ל ש יתדעה לעפמה" לש הנוכנה הייארה תא
ורה ונמויקל יחרכה ינויערה סוסיבהו .השמ
ם ג" יכ ,שיגדמו רזוח רטכש ר״ד ."ינח
, השעמה קר אלי בושח שרדמה
חמ תויהל ךירצ שרדמהש אלא
ו ז השיג ךותמ ."דמלמ קר אלו היי
 ןמזה תוחתפתה םע תומיעב וחוכ הסנמ אוה
ע יגהל ידכ םינוש עדמ ימוהתב ןורחאה
.תעדה ימוחתב היצארגטניאל ךכ ךותמ
ה יגולוקא ,האוטס לע החיש" ,ןושארה רמאמב
ותל םיכומיס רבחמה אצומ ,"ירוזיא ןונכיתו

; וננמז יכובנל ןויע יקרפ :רטכש ףסוי •
.׳םע 1970 > 182 ,ריבד

ת וברתב ומכ .ונימי לש תוברתב האוטסה תר
ה שגרה תררתשמ וננמזב םג ךכ תיטסיגיליהה
ן יאש ילרוג חוכ ידיב הנותנ תושונאהש
 התע םג ןכ םהה םימיבכ .וילע הטילש ונל
ש קבמ אוהו וביבס השענה תא ןיבמ טרפה ןיא
ת וקמעתה לש ךרדב ימינפה ורורחיש תא
. המנפהה ךרדב וא סומסוקה לש תויקוחב
א יה (היגולוקא) םילמוגה־םחי לע הרותה
ת קסוע איהו ,האוטסה הרות לש הכשמה ןיעכ
־ ו םייחה־ילעב ,םיחמצה לש םייחה־תריפסב
י תרבחהו ילכלכה ,יזיפה ןונכיתה .םדאהיינב
וקא םינותנ לע ססובמ תישונאה הביבסה לש
" יוויש רוציל איה תירקיעה היעבה .םייגול
ע בטה ןיבל םייגולונכטה םיגשיהה ןיב לקשמ
ו ז הסיפתב .תיעבטה הביבסהו םדאה תבוטל
ו שוריפש ,סותימל הנכה ןיעמ רבחמה האור
ה רות") םדאה ייחל הרטמו תועמשמ תיינקה
ת א ,םיכרעה תאו עדמה תא דיתעב ףיקתש
.("עדומ־־לעה תאו עדומ־־יתלבה תאו עדומה

ם תרותב רטכש ר״ד קסוע םידחוימ םירמאמב
ד ארנוק לש ויתוייפצת לע" :תועד־יגוה לש
־ ו "קוחרה חרזמה לש דוסי־יכרע" ,"ץנרול
ם ירמאמב ."ןמרופ טסנרא לש ותוגהב םיקרפ"
רע לש םתועמשמ תא רבחמה ןחוב םירחא
מה בצמ רוציל" הנווכ ךותמ תודהיה יכ

ק לסל םג לוכיהו הארשהו הנומא רשפא
ך ותב ."הארשההו הנומאה ךרדמ םילושכמ
ב אושו תודיסחב ויתודתי ךמות אוה ראשה
־ יפתמו בלצרבמ ןמחנ יבר לש וכרדמ הברה
תנש ,"תוליפת־יטוקיל" רפסה ךותמ .ויתול
ר ״ד איבמ ,ןמחנ יבר לש ונוצר יפל רבח
, ותעדל ,םירבדמה םימיוסמ םיעטק רטכש
.וננמז־ןב לא

ן מזב תודהיה ידומילל אצומה־תודוקנ תא
׳ םורפ ובר תרות יפל ,רטכש ר״ד האור הזה
ה ארשה לש תועשבו םיעגרב ,קילש ץירומ
ם ייחב םיעגר שי" .םדאה ייחב תושדחתהו

ם ישיגרמ ונאו תלפונ הציחמ וליאכ םהבש
ה אב םואתפ :"םלועה בלל םיבורק ונמצע
ך א ,ףוס ןיאל, תוחתפנה תותלד לש השוחת
ה אב הירחאלו רהמ תרבוע וז השוחת
ה יווח התיה אל וליאכ לכה תא רגוסו םותס
ת רכהו ,וז אצומ״תדוקנ .ללכב הארשה לש
־םשמ ,ןוקית׳ יכרד לש ןדומילו "םדאה רתומ"
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