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 הישראלית המציאות לתהום מפליגה היא
מני בלבד, אחת גיבורה ומיהדת זמננו של

 עברה. של להוויות־האימיס המחנות, צולות
 של באווירה ונושמות היות האחרות הדמויות

 שלא הראשית, לגיבורה מחוץ תל־אביב,
 עברו ילדותה שנות אך במחנות אמנם היתר.
 השואה המלחמה. בימי בהונגריה עליה

 מתחת המחברת של העכשווי בסיפורה קיימת
 של לבעיות־הקיום תשתית והיא לפני־השטח

בדורנו. יהודים
 הזוגות ארבעת של חייהם נראים לכאורה

 נורמלית באספקלריה ברומן המתוארים
שלמע אלא רבים, בתאי־משפהה המקובלת

 היהודי, הבית במשבר. שרויים כולם שה
 אחרונה מהדורה היה ד׳בנים־האהים, גדלו בו

 הקיום שנהרסו. מסורתיים דפוסי־חיים של
 ההורים מרשות הצעירים את מוציא המודרני
 ביותר המצליח הבן ורווקה לגורלם. ומעמידם

 נמשך ביותר. גדול שכשלונו הוא—כרופא
 את והורס מטנו החזקים יצריו אחר הוא

 ז יחטא שלא הבן יעשה מה ואכן, ביתו.
 ואין תוססים, ויצריו וגברי ויפה הוא צעיר
 לקראת ־נמנעת בלתי מהליכה עצמו מונע הוא
 האוהבת אשתו, של חייה וחורבן ביתו הרם

נפשה. בכל אחריו וכרוכה אותו

 שכל האחרות, הדמויות אצל קיימת זו נטייה
 האושר אחר ורודפת מעצמה בורחת מהן אחת

 בסימן עומד קיומן אחרים. אצל לה הנראה
 הנוחים החיצוניים, התנאים חרף השקיעה

 הנשואים הזוגות מן אחד כל יותר. או פחות
 אין למעשה אך משלו. בית כביכול מקים

מפילתו. מצויה רוח וכל דל, אוהל אפילו זה
 שטא־ ד״ר של ברומן ההתרחשויות ציר זהו
 לתת בת די אין בלבד מלחמת־הקיום רק.

 הכל הצעירים. הזוגות של למאווייהם סיפוק
 הדור את המאפיינת נפשית במבוכה שרויים
 רוויה הישראלית המציאות השואה. שלאחר

 ואינן מבפנים המכרסמות קשות התלבטויות
 אדם של ובדידותו לניפורו ארוכה מעלות

 המגלה טראגדיד. הופכת בעיה בל בזמננו.
 מניין שרשים ובאין הקיומית, התלישות את

 פרחים ענפים, יבואו ומניין איתן, גזע יצמח
ז החיים של גופם שהם ופירות

אוש־ ב״פלאניטה" הזתה שמבשרה כרופאה,

 התודעה במבוכי המבחינה וכסופרת וויץ,
 להעלות שטארק ואלריה הצליחה הנפשית,

 הדור. ומנגעי חיינו ממראות חשובים קטעים
 למדי, אטי העלילה של פיתוחה זאת עם

מבק והסגנון הלשון ברומן רבים ובמקומות
ואין.—תיקון שים

תאילם בית
 אורח* את משקף טבעוני שלמת של סיפורו
 עש־ לפני בארץ־ישראל תימנים של חייהם

 בכרם־התימנים שגדל המחבר, רות־שנים.
 המסורתי ההווי את היטב מכיר בתל־אביב,

 חיו הם תימן. יוצאי בקרב שנשתמר המיוחד
דפו ולקיים להוסיף וניסו משלהם ב״גיטו"

 רבים. דורות עליהם מקובלים שהיו סים,
 מהם. חזקות היו והמקום הזמן שרוחות אלא

 אירופה של במזרחה ההשכלה שעשתה מה
 וכמו תימן, ליוצאי ה״ישובי" ההווי עשה

 של מירוצו את לעכב המאמצים כל שנכשלו
 נסיונות בתוהו עלו כד ובפולין, ברוסיה הזמן

 לשמור ונכבדיה העדה חכמי שעשו נואשים
 המקורית תרבותם את בידם ולמסור בניד! על

מארץ־מוצאם. עמהם שהביאו
 מסביב טבעוני שלמה מספר וו פריצה על

 עלו שלא נישואים אחת. משפחה לאירועי
 לכשלון, שנדונו היה ידוע מראש אשר יפה,

 היתה בחייהם שדרכם ילדים, שלושה העמידו
 מלידה אילם היה האב ביותר. ומרד. קשה
 שהתעמרה אמא־חורגת, אצל גדלה והאם

 רצו חורגות. אמהות של המסורת כמיטב בה
 של בעייתם את לפתור התימנים החכמים

 שלפי הצעירה, את וזיוגו הצעירים שני
 האילם. לצעיר מבוגרת, היחה כבר מושגיהם

 עלה לא הזיווג אד טובות, היו כוונותיהם
 והתנפרה בבעלה התעללה האשה יפה.

 וללא בית ללא הילדים גדלו וכך לילדיה,
 אחד בן רעה, לתרבות יצאה הבת הורים.

 של לטיפולה שזכה השני, ואילו לפושע היה
 בקיבוץ. מקומו מצא סוציאלית, עובדת

 התח־ העולם מחלאת הבת נגאלה לאחר־מכן

 ;)סיפור( האילם בית :טבעוני שלמה *
.׳עמ 183 ; 1972 המאוחד, הקיבוץ



םירפסו 76

 ינשה ןבהו ,בטומל רזח עשופה ןבה ,ןות
.תיב ול הנבו אבצב תריש
 הריוואב ולוכ לובט ינועבט לש ורופיס
לופ הברה .זאמ םינמיתה־םרכ לש תירוקמ
 לצא ומייקתנש םע־ירופיסו תונומא ,רולק
 ותודע יפל .רופיסב םיעקושמ ןמית יאצוי

 תונשב רופיסה לש ותישאר" ,רבחמה לש
 תומכסומה ןיידע וגהנ ןהבש ,םישולשה
וסמ ןתוא—םתולגמ םתא ואיבה ןמית ינבש
 תוברת יסכנ תשרומ ,םינש תואמ תונב תור
 —םינוש םיטבש לשמו תונוש תופוקתמ םירקי
 םרכב וררש ןיידע .ןמית ינבמ אלש םג
 ,םאו בא דוביכ ,םיער תבהא ,םיימשה תארי

 םע דבב דב ,הדובע ייח ךרעב הנומא
 םהב וברעתנש ,תונומאו םיגהונ ,םיסומינ
."לפטהו רקיעה
 לש ובלל ךכ־לכ רקיה ,הזה םלועה לכ
 תומכסומה לכ" .םימי ךיראה אל ,ינועבט
 בא .החפשמה הנבמ םתאו—םיסיסרל וצפונ
 לטבל וצלאנשכ ,םמלוע םהילע ברח םאו
 הרעפנ הנש לכו ,םהינב תעד יגפמ םתעד
 ראשנ אלש דע ,םינבו תובא ןיב השדח םוהת
 יסחיו םיגהונ ,רסומ לש תרוסמ התואל רכז

."םינבל ליחנהל ושקיבש ,שונא
 ןמית ינב לע תרפסמו הפיסומ הלילעה
 ןשיה םמלועש ,םייחה יכרדב םיעותה םיריעצ
 לש ושמש םהילע החרזש דעו םהילע ברח
 םיטעמ קר .הלפא־תולילב ועת שדחה םלועה
 הדובע־ייחל ןוכנה ליבשה תא ואצמ םהמ
.דובכב הסנרפלו

.ס .י

המודאה גורומזתה
 לע ידועת רופיס איה "המודאה תרומזתה"
 הפוריאב הלעפש תיטייבוס לוגיר־תשר
 רקחמ הז ןיא .הינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב
 .םייעדמ םיללכ יפ־לע ךורע יביטקייבוא
 רמוחל שגינ ,ורפ לי׳ז ,יתפרצה רבחמה
 לעב אוהשכ רבדב םיעגונה תא ןייאירו
 ־וציקו תופירח ולא ןיא ךא .תומודק־תועד

 : םוגרת ; המודאה תרומזתה :ורפ לי׳ז *
4 ,םילעופ תירפס ;ימע־ןב ןמחנ 94 . ׳מע 1972; 

 ערה ,ינשה דצה תא הארי אלש ידכמ תוינ
 ורפ לי׳ז .תיצאנה הינמרג תא—רופיסה לש
 אוה ;תוחבשתבו תוצמשהב גילפמ וניא
 עפשוה קפס ילבש ףא ,ורואיתו .ראתמ
 -יטנאה םג הארנכו תויצאנ־יטנאה ויתועדמ
 תושפנה לכ .תעדה לע לבקתמ ,תויטסינומוק
 ,םהיתויעב לע םדא־ינבכ תועיפומ תולעופה
 םידיחיה .םחוכ ייוליג לע ,םהיתושלוח לע
 םיינומלאה הידקפמ םה תמאב םיצמשומה
 תא ,ןייאיר אל םתואש הבקסומב תשרה לש
 ץמאתה אל םהילוקיש תאו ארק אל םהיכמסמ
.ןיבהל
 םידקפמה :הרואכל ההימתמ הדבוע תטלוב
 םיראותמ הינשה םלועה־תמחלמב םיצאנה
ורה םידקפמה ןמ רתוי ישונאו יבויח רואב
 ךותמ רבדה השענ םא קפס .הבקסומב םיס
 רבחמה יכ רתוי הארנ .תעד־לוקישו הרכה
 אלש וא קדצב ,םשרתה םיצאנה םע שגפנש
 יפכ םתוישיאב םיישונאה םידדצה ןמ ,קדצב
ותמה תוערואמה רחאל בר ןמז ול ולגתנש
 םיסורה םידקפמה תא ,תאז תמועל .םירא
 ,תאז .ידממ־דח ורפסב םרואיתו ריכה אל
 רפוס לש וחתפל תברואה הנכס ,הארנכ
 עגמב אב אלשו םילבגומ ויתורוקמש ידועת
.תוראותמה תויומדה ןמ קלח םע ישיא
 רהצומ טסישאפ־יטנא וליפאש ,הינש הנקסמ
 ,ומצע אוה דיעמש יפכ ,וירוהש ,ורפ לי׳זכ
 תא ךכרל יושע ,"תרחא תרומזתב ונגינ"
 .ותרקב יאשומ םע ישיא עגמ ירחא ויתודמע
 הביתכ לש תיגולודותימ היעב ךכב הלגתמ
 ישיא עגמ :תיאנותעו תיתורפס ,תידועת
 יפ־לע .תוינורקע תודמע לש ןצקע תא ההקמ
 יפ-לע ;חצר־יסדנהמ םיצאנה ויה םהישעמ
 הרטמל םימחול םה ורפ לי׳ז לש ורואית
 שי תיתייווח הנבה לכב .הניבהל רשפאש
.הקדצה לשו תוהדזה לש בוטרוק
 ,ונתוא דחוימב תניינעמ "המודאה תרומזתה"
 דלופואיל ,ידוהיה הדקפמש יפל ,םילארשיה
, 20־ה תונשב ונצראל אב ,ןילופ דילי ,רפרט
 תיטסינומוקה הגלפמה תרגסמב ןאכ לעפ
 אלפב ןאכ בשיש רחאלו ,תילאגיל־יאה
6 ןב ותויהב ,םויכ .תפרצל רקע ב שוי ,9
 םשמ רוקעל ותוכז לע םחולו ןילופב רפרט
וישעמבו ולרוגב ,וייחב .לארשיב בשיתהלו
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