
- גמהיאון *שדאל רא1בן ־

'ואונן על רקע דיוקנו העצמי כאמן צעיר ו

,
י " אר'ךישראל נומוז ראובן 1

V* "לי • ברור הדבר!, ני האפנות העברית. במו האפיקה העברית, .!אם
לד. תקוה —שרשו" נעוץ בהכרח באגדת העבר שלנו, מן העברנו!

,
?יש-

'ת"צמח;' בתוכו תעמיק' לבקש' יניקה. בלעדיו שדשה כמק ופרחה כאבק.
$ג3י האגדה העברית' של העבר — הט דרכי האמנות העברית הגמורה
דרך אחרת אין. בגולה עמד על הסוד הזה שאגאל. בארץ־ - להעתיר.
*?ז1אל— ראובן... ארץ־ישרן&ל, הנהונה לנו בציוריו של ראובן, כטו
?36וא ה&ה אותה—היא כולה בתמונותיו! על הריה ועריה, גנותיה
ועמקיה, זקניה־ ונשיה, יהודיה וערביאיה, המוריד" ועזיה, אבניה וצמחיה.
־ כשכלי' אלה באים בערבוביה, מצורפים צרופים בלתי צפויים §3ל• פי ר11<
^יפני בזי קטן רבוע אחד — ארץיישראל זו נראית לנו כעין מדרש
אגדה ־,אחת. י אגדת י ארץיישראל. כך נגלתד, לנו הארץ ונחתמה בדמנו
ן^מוחנו מימי הילדות על־פי פירוש רש"י והדרשיט ועל פי סיפורי
המעשיות שבכתנ1 ושבעליפה, וכך נשאנו אותה צרורה בצרורות-־נפשנו
'עמוסים עד בואנו הלוט. ארץיישראל כזאת מעלה לנו בקסמיו גט אמן
אחה יסופר, ־ הדומה מצר זה לראובן בכמה פרטים, הוא הסופר ש"י
'עמון '.־..־ כך לו£ים אח הדברים, הילד, האגדה העממית והאמן. ומי
שרוצה לראות את ארץיישלאל, אותה.ואת המחובר 'יה. בטחרחה העל־

ילך אצל ציורי ראובן". ־'— יוגה
יי (מדברי 'ביאליק בפתיחת תעיובת.ראובן בחל־אביב ב־1926)

אמנות *שראל למוז"את *שראל
י.

 ̂
II . , .

**|ערזכתו,ד.רשרופ8קטיכית של
דאובן גפוזיאוךישראל, שננו* !!:;!
,י|-ד,ן! לאחר מסיבה רבת־רושמ בבי־
,:ראש־הפמשלד" היא? חג מ^;של
גדול בחיי האמן הישראלי הוותיק,
;בקבו־ ?שהית .ראשון בין שווים"-
צת ההולמים• מלוחמים לציווי הדש
ד

י
בארךישראל, השתתף בייסוד אג

דת ל,אמי.יפ בארץ, והלא שהביא
את בשורת'', הציור הישראלי ל־
מרכזי האמנות באמריקה ובאירד
הוא, איפוא, גפ הג לי ופו?.' חגו '
'חבריו מאמנים ולבל חובבי האפ:

>נות ר.י.שראלי.ת, ]! '
, ראובן כאמן -רבה זכותו של -,/
!מעורמ ופעיל בחיי החברה והתוך
!בולו בארץ, וכמי שייצג רשמית
יי את מדינתנו הצעירה בארץ מן-

• לדתו, ?בכך הלך בעקבותיו של
־אותו אמן פלאמי טלןןלל, שאגב

'עייסוקיו ר־אמנותיים בחצווות מל־

'בים ורוזנים בראשיתי המאה ה־ל1

6ילא 'שליחויות דיפלומאטיות
'תשובות. , , .

ישראל. לא י!י,יה זה מוזיאון י ה וי
די! ולפי היקש פשוט לא יהיה
זה, איטוא, ,נפ מוזיאון • י ש ר א-

י מעיקרו! ל
דברים אלה טפי איש דב־פע־
לים ועתיד הישגים ־לאומי*ם כ-
ראש עיריית 'ירושלים — שקםביר
לא פעפ לנציגי ציבור הז1מניפ,
הנ־ גי אין הוא 'מתערב כידדי'
ה לת. המוזיאון־ בהכרעות א מ־
ות — יש י ע, ת־"מקצו ות-יי,ו נ
בהם כדי לעוור תמיהה, אפ לא
תרעומת, את פשר דבריו הנ"ל יש
לבקש, איפוא, בעמדתה המוזרה
של ההנהלה האמנותית — היועץ
הנכבד פהולאוד ועוזריו הישר־
אלים מצעירים המרבים להג על
"הלשון הבינלאומית" של אמנות
זממי ומכבידים לעג על אמנו*
תנו הישראלית כאמגות "רגיונא־
לית", ר"ל, לפי אוחו "הגיון" -
מוטב לתרגם מספרות העולם ה־
מודרנית מאשר לעודד ולטפח את
פנורותנו המקורית המעורה בחיינו

ובנוף הארץ י. ־
האפ דיבורים כאלה אינם עדות
לחוטר בגרות רוחנית — לטנוביזפ
תרבותי, שיש בו מתםביו־תנחיתות
הגלותי, או מדיח"ההתבוללות ה־
לוואנטיניתו תיתכן להפקיד את
מדיניותו האמנותית שיי המוזיאון
הלאומי בידי "מומחיט", הזרימ ל•
הרבותנו הלאומית ומתנכרים לא־
מנותנו הצעירה וליוצריה הזקוקים
י היתואר למיבה אהבה ועידיי
יהמ כזה באיזו מדינה נאורה ב־
כצרפת ת• ' עויים, ובפרט ,במדינה
יוהןנח $אין נימוה לשמור מתוך
אהבה קנאית על כל נכפ בתר-
בותה הלאומית, לכבד את סופ-

? ריה ולעודד את אוזניה

מ. לרנר

.י ?!ערוכה. זג מנונה את אור ה־
''זרקור למצב האבסורדי;נו־ נתונה
אמנותנו הישראלית, כשהמוזיאון
הל&ימי הצעיר השש לכל תערוכה
..הבאה מבחוץ (לרבוו! הפיפ־8דס
!שבאפנזז), !ותג באמנינ" הישרא־
גטעם מנהג של א1פ חורגת. _ $ימ

עדיין, ־מחאתמ. חמרה של , ־, 'ופירה
אמגינו על עיוות דמותה וצמצום
 ב•

^ 
, י|8ראל הצוגתה של? אמנות

וגת ? מוזיזלון־ישראל לפני שנה.
י
.ןזנ

 עיריית ירושלים ויו"ר
'
ראש 'אנןנם,

מר, שהוא  ̂ הנואלת מוזייאודישראל
,ראובן את *נן4ז לפתוח בתערוכת' י
ה לקיום•' המוזיאון נ', ז!'!1:ד,1[הי':ו,
. אך 'בשיחה פרטית בא?

'הלאומי,,

'וחו§מעפד,־הצהיר בתוקף' !;• כי?
פוויאוןו 1117,־.היא י עומד? •בראש •
, • . . . ין ' ?'"• . י!י*  .

ד מ וו ת וו ש ל מ ש וו 1־ 1
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כתב* ש. שלום") כל ? [להופעת "
: פלוני משורר וסיפר אומרים
%£ תוא, לכאורה. שיגרח־לשין
.נל ־;ת. 1' החיבור -? ו"סופו" -־
פד. זו באה להשמיענו! ברם, או-
תי צירוף לא-ח:יי:י — הרגשת

נבוני־. מתקפלת בו: חייבת השי־
רה להיות משהו שינה מכפלות,
משחו יותר מכפרות, סופר, אף
פוכר גדול במשמע, יבול שלא
יחא משולל, ואילו משורר, באשל

משורר הוא, חוא "גם" סופר.
בימינו, כשנתרבו בכל מספרייות
עושי"שיל"בידיים, הורעה זכותה
של שידה כדי כך, שאפילו סופד
בינוני שבבינוניט יתרון לו מן
־ כעד העושיפ-העושיפ ההם. לפנים,
,זו ספרות, היו אומרים על שירח:
היחד. הכוונה לגנאי. עכשיו :שתי
לטה שירה, שאם אומר .אהה: זו
זו פטמת, שבה-שבגהפד, הוא,
רבים עתה בבל הספרויות משר
רריפ, שלא זו בלבד שרפ למטה
מן השירה — למטה מן הכתימ*
מפ. אדפ מפהק, מגהק, פתגדד,
י מזולל, גושף־מאנפף, רוקק מלים

מרוקנות — מיד בא ידידו המבקר
ומצהיר חגיגית: שידה אוואנגאר'
? אין דבר. דית. געדרת־הצולד, היא

זוהי צורה של חוסל-צילה.
מעולם לאי היו משוררי־ אמת מן
התלפעות השכיחות, כל שכן בימינו
גדושי-הזיוף, עתים נראים לך
, כפנסי־לילה פשורדייאמת בימינו
שלא כובו משופ־פה ובבוקר־של־
חולין 'עדיין אשפ רועדת ונוברת
נהשאי עני! כוכבים שאינם :עוד.
הללו, בני השבט המוזל של ה-
משוררים, אין השוני שלחפ איתו
שוני מלאכותי, דגקנד. בזיל־מזול
פג־ ; בשוק, שפ- תגריישיר זקיריפ

ריזיפ יעל סחורתם.'
-- י ט המשורר מון?, ראשית-כל 
פ — ד א ל  ש מ  י י ו ס מ ס  ו פ
גפ־ מבחינה ' רצוני לומר: מדולר-
טיפולוגית — והשוני שלו היא
אדם של ' השוני הנעשי האמיתי '

שגולד "?!חד"?
פל משו- ה:ה יושג! במעלות הכוי
רר עברי, שבצעירותו לא חית בעל
פאפפורפ של צעיר רשפי, כאותם
הצעירים הרשמייב בעליי ,חמלה
' ובותיקותי אינו בעל האחרונה",
פאספולט של ותיק רשמי (תיאמר
האמת: יש בקרב הותיקים בעלי
:ישח-פאספורטית שכנגד). מעילפ
לא השתייך האיש לשוט כת פטרי־
תית, ־ עם שבשניפ האהדונות
ייצג את הספרות באופן רשמי
דןוקא. אבל גם בשעה שהוא אי־
8ר: אגד,:ו, הוא עצמי אינו
"אנחנו'', אלא אי:־, כי בדידותי
המשורר בדידותי, ואילו הזייפנים
:פ כשאומדיס: אני, אינט אלא

אומרים: אנחנו. •
,ש. שלום חיח משורל גט אילולא
כתב. שורד, וחצי־שורח. כיוון ש,־
כתב דוסאן של ויחי ("ה נ ל לא
בה"),'. גי תנה האפשרות להציץ כי
לתוך נפשו של אדט; שנולד משו-
רר, ולהשוות את המפוסל עפ המו-

שר- י
,התאווה הגדולה לשילה היי
תה! מנתיחלקי מיפים ראשונים,
כברי הוויות ?לדותי הקדומות
היו מלוות ידיעה סתומה, ני
אכן? לשידה נועדו ולמענה, הן
מכ- :אגרות בחובי. :ל מאורע '
ריע שנחרת בזכרוני נזזא ב־
קרבו גפ ־ גיבון נסתר, שחיה
בו מן הוודאות כי אבן, עוד
,, .נגן .יתנגן 2י עד-תים באחד

! -הימיפ.

!. פירוש: אקדמה לשירת הוא הכו-
שר לש&וע אל. הניגון הנםתר של
הדברים. ויוצאו שהשירה גופה היא
משפ"גת אזתו הניגון, הבעתז', פי־

8ר,זו.
בשיריברכח קצר לש. שלום (נד־
פפ ב"ון-אזניפ") אני מציינו, בתוך
ן החפידי. ו ג י נ ה השאר, כיורש 
אין המשמע, 'שהוא ממשיך בתוכן
חאמוני של :יגון החסידיפ, הכוו־
נד, היא לטיב. •גניגוגיות של השיר,
של הניגוניות. הניגון' ה- לאיפייה ־

חסידי משמעית פנימית לו. אף
יגון מזדהה ת:ו- אצל שלוט הנ
פות עש המשמעות הפנימית של
השיר. למשל, בשיר-השואה,
"תהלוכה", מלווה חחליכה אל !ז־
כבשנים ניגון מחולי כפעט. מה
עניין ניגון שכזה אצל הוכן שכזה י
ברפ אלח, שבלבתפ לקדש את
השפ שרו — נפיהט או בליבפ —
"אני מאמין" (ואלה הט ה&תואריפ
ב"חהלוכה"), כלוט לא חיו גילנו־
לט של טקדשי"השט שתלכו לק-
ראת מוקדי ימי־חבינייפ בזיטרת
'' טול את הניגון "עלינו לשבח"

?V. /"ולוט

מןיהשיר — ואת משמעותו אחה
ע:וי? ב- קובע. .ו&נייון — לתר ־

ז, מחלוקת: החרו
"מנר לא-יכבה": , ,;;ההד אגי •אצל
ל-  !:1ומגד כל אלה-

"
' ;;:.";

, ;־אוחפ החרוזים 'שמתחרזיפ' ב־
(חהדגש:' שלי, • ם ה י ל א מ 'טשו.  .,? . .
י מי: '4יר־  י י—:- — ?

7 4־ המעתיק)

י יזיע י פח -.לא ?  ?־ו11זא־-.
בקרבו, :

זז1רו1יט ;-־, ש|:ופה 'מילוט־- אלה י,..י

- ' ? -־ . . לא;;:קרא8ן"  והוא;!; י: אלה, : ?

יצא? ו־קצף . יעל: החרוז.;וההריזה :
נטשהו זזדכנר-^ההדזז?:,0:ודד8.;;?'
־מלאכותי". ;וביט' בעטו בו, בתוכם

"
פילטון (בדברי־אקדמה ל"גן־העדן
האבוד"), ורבים נעזרו בו והגינו
עליו. על אף כל התרמית והשמי
הוא חי וקיים. לא אכנס :אן . תות
. בדרך' בעובי: מעניין אלא. אזכיר
אגב, שבצעירותי מצאתי 'סימוכין
בין החרוז ?לתפילה (במפה שפור•
טמח ב"התקופה" הוורשאית), ו-
שנים . לאחר־טנן עמדתי ?: (במסה
צא בווארשה)

י
'" שי

אידית ב"גלאבוס
רחוקיפ י על כוחו של.ד,חד1ז.,לקרב
ולחברם, .לענייננו: כאן: חשובה ה-
עובדה, יי עם מעבר הניגון? למלים
המגנים מאליהם ? החריזיט. . ,

 י
נולדו

את-ה"מלאנותיוח* שבחרוז אינם
ומי שאינו יודעים את סוד החרו־, ־
סוד החרוז ודאי שהוא

 י
יודע את

מיטיב לעשות, נשהוא מסלק ידו

מן החריזה.'
י ו מ י ס -  על 

י
ל, שססוג מדבר

ה: סימולאגט ו ב פו ח  ' ם י ס נ א ל
 מנוגע,

 י
? עצמו • הוא שפוי "המשים'?

הפוך הוא מונע טימולאנט , ; ואילו
המשיט עצמו ב,ייא. במידת־מד, כל
שייך לסו: הסימי־ ' ...טי&ופי ? משורר

לאגט ההפוך.
והרי עדות? אבטוביוגראפית:

ככד," ט־" הגיבור של "הנה לא
בל על "רגעי. ?.הטירוף, בהם לא
היל, .לשלם הישוב מעשי שלימד,
? קרי: על; מצפונו", על מצפונו'.

עלי חווייתו בכלל. אף זו:
, ־ "היד קי:ן בלגו. — - —

היד, שירתי". והסוד הזד,.
ר ש א ל ח מש ימה  ד ו ג
ו ת ר י צ י ב ו  מ צ ע ל  ע ל ,נ ט 
(הדגשה זו ושלאחריה. —
משל המעתיק) היד. ,בה. חפו בל

יחס אל קטנות־ההנאיפ של
הסביבה, שחיה בה ושעבד בה,
ת ש פ ר כ ז ה ל  כ ש עד 
לו ה  ת א ר נ ו  ת ר י צ י
ג ל ר ש, ע ל כ ל,  ו ל י ח :
? ח' ו ש פ נ ב ת  ו ל ל ע ת ה :
י י

ו ג; פ ל י פ א ת דפ,  ת ת ו ש
ך ר ו צ ו ח ר ג י ש  מ צ ע י  נ
ב ת כ ש ר 3 ש ע ד,  ת ת ס ה ל
, ומד. שהדפיס ו י ר ב ד אח 
לא חופיס אלא בשינוי שפ
המחבר. איש מעורכי העתונינ;
לא הכירו פנים! איש לא ידג

כי הוא הוא".

הצורד;; היה להסתתר .,אשילו
עצמו"" להיות הוא ולא־היא, מפני י
־-* ני־ .' הרשמי ,טבתינת;המדעי' '' הוא,
:־..של : ,טביז81לניה, של שיסוע לוי
:הד .'^ל

? ' האישיות, יש? סכיזופרניה
סכיוופרגיד, ־ ,:' ויש - ' לי־רוה, גרידא
פארא;59י:ולוגית, שאחד מגילוייה
היא : חאוטוטקופיה, ראיית דמות
, - לפי גאתה עצמו,? כגון אצל ,
חמפופר בחיבורו האבטוביוגדאפי
האו'

י
"וזוון ואמת". גילוי;אחר של

טוסקופיד, הפאדאפסיכולוגית היא
זו של אדפ שאינו רואה את; דמותו
השגיח ראייה י ממש, אלא :טפלת
לו הרגשתיתמיד במציאותה. אפער
לנסח: הרי זו אוטוסקופיד? שלא

הגיעה לדרגת ראייר"
קווט שאני עומד על הרגשת־
תמיד, זו אצל ש, שלוט ועל מש-
מעותה, ? רצוני לדייק קצת י־מי•
יעניין הסימולאציה ההפוכה, שב-
מידה מסויימת אופיינית היא, נ־
אמור, לכל משורר. יש לפרט ולי-
מד, שאדם זה אשד משירד יכי:,ת,
יש בו מן הסביזופדגיקן המא::''
דפרסיבי: פעם 'דובב שחקים, פעפ
יורד תהומות. יהיה האני האמ'
פירי שלו אשר יהיה — הדמות
השניה שלו דרכה לעלות ולרדח
חליפות, שכן קוטבית היא במהו'
חה, והשיר הוא שמחזיר בין תנו'
דד, לתנודח אר? שיווייחמשקל באו'
פן. שהשיר, אף ה"תילה" ניווט•
לטי תוכנו, הוא תמיד ליפאותו
של המשורר. במבע השירי, בתה'
ן הצורר, — הצורה על י י נ ב ליך 
- ת שבו; ועל ד,מ ש ו ע מ ש מ ה
ת שבה, יש מן המרפא, המס' ע פ
קנה: בצורה, במתן המבע, יש
לו.למשורר צורך נפשי־אישי. ל-
משורר ה&זוייף, שהוא על־פי דוב
שארלאטאן בלא־יודעים, עתים אף
ביודעים, אין כל צורך :פשי בצו'
רה! לפי שאין בו כלום פן הצורך
התמידי להינצל: הוא אינו בסכצה.
' הסיבות הראשיות שהוא וזי ?אחת
מזלזל בבניין הצולה ונוטל לעצמו

חירות מכל "כבליו," של צורח.
בשירתו של ש, שלום, עמוקת
ההוויה' והאמת, רבות העליות וה-
ירידות שבנפש, מאבקי ההן והלאו

— וזיו5:ט בסיד הצולל"

במקומות שוגיפ מדברת אצל
ש. •;ליס בעוז־:?: הבחינה חניא־
נית. ב:קל אפשר להביא מתיך
מעירים — יגכ מתיך הספל ה־
אבטוביוגראפי "הצר לא כבה" --
ניב, עדות אחרת, אף היא עזת־
מצד הבחינה ?הדטרטיבית. התרגשת
התמידית במציאותו של הא:י ה־
מסתתר, שדנים ושונים כי- ?אחרי

נוייו. נפי ש. שלום, פעב ':יקהה
5בחינה אי, פעט — פב־י:" ני,
בין 'שתי ד.בתי:ות .פעלים —

השיר עצמו.
חלק ניכר של יצירת שלוט :תון
לתהייה על טיבו ומהותו שד ה־
אחר. נטקיט אהד ברומאן האנטי־
ביוגדאפי הוא מכונה: הוא.
"ההוא השתלט על ־נפשו,.. אותו
ר. ו א :סתר בהובו, שהיצירה שלי
היתד. רק ר,ד רחוק ממ:י"." :וסח
אהר: "אני שומע היטב קולו של
ה מ ו פ ל אי*. עוד נוסח: ה נ' ע ־
י קידא ־ ואולי היא צל־עצמי ל פ.
אחד, ב"חנר לא כבר,": שיח־
לבב עם אדם מופלא, שאינך יודע
אל־נכון, אט חוא קייט? באמת או

אינו אלא צל־עצטך",

ו ב ש י ל י ט י ט&ל ; ה-יריפ ה-
ראשון נפתח בשיר של תחייה
?'"?: ערב עליו. שם השיר "פי

בהתלקח / גיצוצות בי;ל, / ד"־לך

אחד מתוכי / אל :יפי אל־שוב. /
(אגב, שיר־נעוריפ זר, כתוב עדיין,
נדימיו, בחברה האשכנזית), יש
הלך מנוף.קדמון (עי' מח- . שהוא
 יש שהוא

 י
זור השירים בשפ זח),

 "מישהו"!
י
' או פתט נקרא' "האחר",

יש .שהוא "פלא1"?;' ו!,", כשגוברת
בהיגד. אי האמורה לפעלה 1זוא
מואר איר חיובי, כשגוברת בחי-
נה ני — ־ הוא דמות שלילית־

דיטיניף., כגון "בעל העין החשוכה
. וזרט" שבשיר מנעורים ומאכלת

"אל דו א ו ר נ", ,אורבי זה הוא
ר ל ט ד ו- ו ח "ס .:פ ,האחר' בשיר 
רה"; "מה יארוב האחר בדבי•
ו נפ- ה ש י "מ י", ובו בשיר;  רי

רד . פעלי לנצח, יו ל א '". בשיר

אחר ("אל האויב';) היא מנוגה

י וכוי. עפ שאת אויב, בוגד

שפו האמיתי אין לדעת: "אפשר
אימה שמי. אפשל מוות שמו"
(שפ, טי). ואולי — .מי יודע י —

אולי עתיד הוא להיגלות "בכבותי

מפניו" ויתהוור: "אתה — זה

חפצי, !ר. אלי, זד, אני". בי־יר

מאת ;אהד! צייטלין

(בהוצאת "יגנה")

"ה ו! י ל ו ל א ב מ י ר ו ך — מתוך יצירתו הגראפית של ראובן שפור־

)" והופיעה עתה ) י וה ל א י  ש ל מב " טמה לפני 45 שנים באלבום 

במהדורת פאר חושה שהוכנה בארץ

כגון "'ריאדט* (צירוף שאינו יהו-
די) "תברר שהיא אמגב — "א:י";
"הלו־ מלכתי ממ:י אלי". אלי —
כלומר, אד הא:? בדמותו האחרת,

הבלתי־אפגירית,

על טיבו. של אותר. דמות אח-
תוהה שלום בשירים רביפ. יש ור. .
שהיא מרגיש את ה"אהר?' בתוך
עצמו ויש שהוא מדגישו מחוץ ל-
עצמו! בי: כך ובין נך — זהו
אחר שהוזו, :עי, אלא שהאני לא־
אמפירי הוא. מתוך התירה אל וז־
.גתפ* שלוט להסבר פיוטי־ פתרון
הגיר.' של החידה המורגשת ל,',
העיקר הסג, כמובן. עצפ התרגשה
האוטוסקופית, שיסודר, בםכיזו־
פריי־ הפאדאפסיכולוגית -הנעלה,
היוצרת, האומרת־אמח... חילו הי
פתרון הניתן לאותה הרגשת־תמיד
ניתן, ;;נל פתרון, להפרכה. ואמם,

 ברוך קירצולייל, ב0כה? על
?
פדופ'

"משמעית ־פלא בשירת 1. שלים"
("מאזניים", היב' אייר 'ושנייה)
מעמיק במשמעותו של איתי' פתרון
ומפרייכו מתוך הבוז;־ תרבותית־

רליגיוזית :להבת.

" הטיפ נ ה שחל ב-
תחילת וזמאר, העשרים כתפיסת
גשמח חאוט הוא הפותה.אפש־
רייווז חדשות לנהייה לטראנט'
צ5ו:טיור" שאיני, יכולה להיות
זי בה האמין האדם חדתי, - ה-
מיסטיקן במונל? המקובל. ע־
עתה ש  פ ח מ ו  צמ ע ך  ו ת
־ י ר ו ת ס מ ר את  ר ו ש מ ה
ה י ש. ועלייתו של האוע בטולפ
הוא למעש.' ירידה וצלילה ל-

" הרפתקאה
תו! מעיינות ד.א:י

של הא:י עפ עצמו. מסוננת .

-שש, '?זלום חי ואין .זד, מקרה

 בעירי
בנעוריו: שניט בווינח,',

של? פלויד, קרוב לעולמם של
וילקה והדמן בלוף. דילקה 'גי-
, וילשירתו את ה־ לה לעצמי

וואלט-איגא:רא,יב", שהוא ,,

חלל המפגמה, ו, א י ן ־ ס ו? ף

י. מ ת ס ה ל  ש ת  ו ו מ ל־  א  ה ו

ועל מעין טראנטצנתטיות של

וואימנאנטיות מרבד :ם מרימן
ברוך, וספריו מגדולים, 'ובעיקר
"מות ווארגיל",- חפ העיצוב י ה־
אפי של תפיסה חדשה זי את
הטראנסצגדנטיוח ואת בעיי,",

. (המשך בעמוד 8) י

המוש5ד והשכול
דעה שהובעה אי:ח יורדת לט־
מיון. אפילו גדחקד. לקרן זוית. אי־
נח בטלמ עולמית. אין דבר אבוד
אף בטבע מרוח. אבן מאסו. חנבו-
ניט מיתר, לראש־בינח. בטושפל

אין שכיל.
חידיעה

אנו יודעים הרבמ דברים, שאי-
ננו יודעיפ געיין אנו יודעים אותט.
אף יודעים ולבה דבריט, שאיגגו
יודעיפ, שאנו 'ודעיפ אותם. נננד
זה דבלים רבים דרדועיפ לנו ואף
מקיר ידינוותנו אותם גלוי לפגעו.
אפשר שאינם כלל בגדר ידיעה.
אנו יודעים אותט ;כדרך שהננ־
יודעים רבים ממכרינו, שאין ביני-
נו וניגפ אלא קידת־שלוט בל-
בד, אץ ידיעה אלא המוטבעת בנו
ולא הקוויוו, ידיעת היא דביקות,

אופן ש< אמונה.

יו8 הולדת ?דעה
רשאים' אנו להביע ל,יופ דעה,
הסוחרת אתי! מד. שאמרנו תמול או
שלשום, בתנאי שנציין בצדה אח
' יוט־הולדת שלה, להודיע התאריך,
שהיא בת-יום בלבד. זו היא סגולה

לענוה ולשמירת הלשון.

האגזיץ הוא ה83ן
דגש חזק: בדיבור. חריצת 'מש־
איגט סימן לבטחון אלא .־ פטיט?
להססנות. 'הבעת דברים כדרבונות
היא קפיצה לתוך ־:עלם. הבוטח
בנוחו נכנס לתוך חיפ אט־אס וב-
ישוב הדעת. מוג הלב קופץ לתוכו,
י לא יהיר? לו העוז לטבול אפ לא,

במימיו חגגרשים והקדים.
. 71^#1 ו.", *?7

כנגד העומדים-תוהים ומשתאים
' מונן, מצויים אהלים י הבלתי בפני
— מריביפ מהם — המגלגליפ עליו
את לעגם. .הלעג הוא נואל. אלו
נתגלה שבט אנושי, האוכל הצץ
להנאתו ואיני צריך לטרוח על הה־
דישה והזרועה בשביל להוציא
לחט 'מן הארץ. כלום חייגו רשאיט
ללגלג עליו ו אדרבה, צריכים היי-
נו לגלגל את רחמינו על עצמנו,
שהננו זקוקים י לפרגיות צלויות ול-
בשמ:ת, כדי להנעיפ לחמו. - ת-ת
הלועג לזולת — על הוסר"אוניו

של עצמו ואזל-ידו הוא לועג,

. דעות ..חילוקי
לאחר פטירתו של ל, טולסטוי
":תירו גי. האופפמן בהכפדו בשמ
"הנוצרי הגדול ביותר", ואילו מטי
 ש"הלך מן העולם'

; ר?י:ק הצהיר,
?הכופר הגדול ייוחד של התקופה''.
צא ולמר נעה מעט אפשר ללמוד
— הערכותיהם של איי ,. בדעותיהם

 המקובלים כמורי הדור.
י
שיפ

רצון ;אישיות.
.רק התינוק, חהושל, על חלב ה־
אם בעריצות של היה,; היא, בעל
אף

; 
־ מוחלטת. רצון :פור, אישיות

הילד הוטה במידה ממויימת א.י1
על קרוביו למטפליו. מלוא דצ־גו י
ניוון' שעמד.על דעתו ־מתחוור לו,
שאין הוא אני ואפסי עוד ועל כד-
י עליו לעבור על מידותיו מפעם מו
בו. בינה, לפעם. אט־אט מנצנצת '
שהעולם הוא ושזת הרבים ואף
רשות היחיד היא קדירה של שות-
פים. אין חד־קיוט, אלא יש דר
קיופ וריבוי־קיופ. מחייב ל,ט ביתי'
אולפן, לצמצום האני ולהשחחקוון;
הרצון, הטיל אופ ריחייט על צוא-
ת, ,הריהו קונת לו תלמוד נוסף
בצמציפ האלי. מעכשיו הוא עתינו
רואה עצמו טפל לנפשות .התלויות
משל לא בא לעולם אלא על בו,
מגת להיותי זנפ ומפרנספ. הוסיף
' דעת, שאין לבוא בשנים הוסיף
כלי מחזיק בויכד, כויתור ושמ־
קור 'האושר הוא יבושל לבטל את
רצון 'עצמי מפני רצון אחליט. וכך
הולך ומתערב .*ם בחיץ ואט על
כרמו עט מבריות, מסגל לו את
מידותיהם, מקבל 'מחם את נימוסי-
הם ועונח אמן אחרי רוב דעותיהם,
מקייפ את עצת המלך החסיד עם
' ועם :פתל תתפתל. הסיד תתחסד
הגיע ;לזקנה, אט בעל :פש היא,
הריחי משכיח לגמרי מלבו :ירסא
דיגקותא, שלא גברא העולם אלא
מי לי.  י

בשבילי ואפ אין אני לי
וכך יכל שהוא מזקין והילך ודע-
תו .מתיישבת עליו היא לומד את
הלקח הטוב, שהעולם אילו שלי
והוא עצמו אינו שלי, שנשאני
לעצמו מד, א:י. אין הוא מבקש
לחיות בשלום עפ . אלא פעה המה

עצמו ועפ העולם.
בישישים תנצח. אבל אין ילל
בלי יוצא מן הכלל, או שאין ד,־

מאת אליעזר שעייינמן

כלל הל אלא על פשוטי אדם ולא
עלי מתכשיטים א:שי העט. רביש
נמזם בזקנתם תאיות-נצחנותם גד־
לה י והולכת וגובר הרצון, שחנל
יהיו צופיפ בהט י מתוך התפעלות

ורישוטיהט יהיו :ינדיט בכל.
'טייהות

'1$ף חולי שגדון, שמנחשיפ מתיך

החרפת נאביהפ את חשינויים במ-
זג : האויר חפמשמשים ובאיש,
עשויים .להיתפס לאשליה, שהוטלה
עליהם מטעם ההשגחה ־עליו:ה
שליחות לנשר את ירידח חגשע-ג

לעילם.
גושה *פ8דתי

ברוב זמ:יפ :פוצח בעולם הגי-
שו; חנפסדת להיות בני-אדמ. רביפ
מדמיט עצמם אלים, בני אליט,
פלאגים, עירין קדישין, או שמש-
ווים - לעצטפ דמות חיות רעות,
מפלזות' שדים ומזיקיפ. רק בת"
קופות נדירות אין כני אדט מת־

'פ להיות אבשיט.
י
בייש

,4 ,
^

1.1 I י
* I I I

בדברים דנים הנמות נהפכת
לאינות, להוציא כפות האנשים ה-
חיים בעולם. הכתוב "ותחטרהו
מעט מאלמים" נאמר בזמן, שתוש-
בי נדור־ארצנו היוו ,עניי! קטן.
כמו במשתה מיעוט-אורהיט :ירט
ריבוי שמחה. הערכים הגדולים
נולדו בתוך אוכלוסיות קטנות,
שיאים ,:תנפה ובתפארת השיגו
יהודה ויין, זוטרים שבגוייצ. ביש-
ראל קטון־גוי צווה מושג קדושת
החיים. הואיל וחיו נפשות מעטות
בעולם, ויהודים ?עניין קטן ביותר
יצא כרוז, שחגוקייט נפש אחת
כאילו מקיים עולם מלא. דגש מרה־
מנות הוא גט כן פדי החרור, לגו-
רל המיעוטים הלאומיים, השבפייט
יו- והעדתיים. יעקב אהב את יוסף,
תר ככל אחיו, לפי שהיה שייך

למיעוט בקרב אחיו בני לאת,
פיח בעולם ב־ התרחבות חאונלוי
שיעורים, שהדמיון האנושי בימיי
י יכול היל, כלל לשערם, קופ לא
־ החן ובעקרונות ה- פוגעת 'בעדני
מוסר, מצמצמת אד. מאור ומגדי־
לה את הצללים, ממעטה את השפ־
חה ומרבה את האכזבה, מפיצה
קיר עצום בעילפ. מגלגלים במ-
אות מיליונים יצוויפ־ אנושיים נ־

י גבדורימי-והאדם במה נחשב הוא
.פגקדטס' עט יון נתקפל י כמ- ? בי&י

עט ,בתושבי העיר האחת אתונה.

 -זה את
י
בל היוווים כמעט;• הנידו

_. השעיר .בוודאי זה ואת ס,יקרטס
פניט"אל פנים, כעולם יזכירו ?הכל '
מיליארדי אנשים, כלום מאוכלס ;,
הבן יקיר לי אפריט" י

" יה- אפשר ל&י
י הגן יקיר- לי -י;ע5וב י בה ־: ' בניגון
- מי כאן בן ומי• כאן יקיר''
מושגי הגו־ וכללי המוסר הקיימים
צרים מנדי ל"ניל אונליפיר, של
הצפי- מיליארדים. אולי :פ משום -
פות הגדולה :פרטים הפריט למוד
פקעות מסגרות. רוב פגעייחיינו
יזמן הזד, נעוצים גם בגידול המ-
--ר. , פו; שקיראיט התפוצצות ד,"

אונלופיה היא יעצם התפוצצות
קגי המידה להשתבשות השיעורים.
אם א-ין. קלי־מידה מידות מניין י
יסבוריפ היו לשעיר, שהארץ לא
תונל לפרנס בלהט ונבגד ילודה
עצומה, אבל ניכרים הונריפ, ש־
משמני הארץ עשירים לאין שי-משמ:י הארד ע-.'!ירימ לאיו שי־
"ר.־ עול מטל השפיט לפרנס את •

ןןוגיט העצומים.

עולם האצילית איננו, כנראה,
להב־ידיפ כעילם החומר. אין תי-
טה שפעיינ־ת הכביד לאדפ ד.ד
לנים ומסחחמיפ בדורותינו במי
הידית מווועת. טעם רע הרגיש
הוני המעגל נשהקיץ משנתו אח-
רי שיעים שנה וראה לא רק הר
ידש אשד לא ידע את חיני, אלא

ח
גט אנשיוז הרבה, המהלניפ' צפו־
כיפ ואינט משתחווים רווחיה להוד

!געלת ־אדם.
מה עשה חוגי 7 עמד וע: לו
'נוגד, לעצמו ואמר, כאן בתיו העי־
:ול הצר הזה עולמי. אל :נון
מצא לו גפ מ:יין קטן של אנשים
עצובים זפאיכזניפ כמוהו וייסדו
להם ארגון קטן, כתי מספר, אמר
חיני: אי? •.!ולב? אלא זה שבלנכי,
שבזכדוני, איל אי אפשר לחיית
עקשן נ::ד :ל העולכ. לבסוף

ביקש על עצמו מיתה.
כופר

לנעורים, שאין בהט משעם זק־
נים אי:פ נעורים גמורים. הזק:ר,
מהן הנעורים ומר*־ שאין בה .
ננותט היא זקנה של ביסר, מכאן

שיש זקן הדש וצעיר ישן.
לא זו אף זי. מיאיל והקדוש
ברוך היא מחדש בכל יום מעשי
בראשית, הרי :ם כל יצור :נדא
ומתחדש כל יום. ובנן, מבחינת
הגל־ייול, כל ;קן >:י:גי אלא תי-
נו? נדיופו, "ב:י היום ילדתיך".

. ?
• • ,; כחוות: הקנה •

לא זקנה כנגד בחרות, אלא
בשלות כנגד בוטל. יש בוסר טרם
הבשלה ובוסר '!לאחריה, בו !פ-
טדת הקליפה, המשמרת את התו-
כן• מעשי־נעלוח,. של 1ק,:יט מעו-
ררים;־רדד, וסלידה כאהד. המט-
היתה צעיר אביגו בע של אברהפייי

צד זה. נל '
 י

מצד ז־ וזקן מצד
שמר על הברו לקיים את ־,מאיר

שבי.
אט צכלצ ואה פהתול

אדפ צעיר, ננלב, מתרפק על

אנשים. הזקן, כחתול, מתרפק על

פי:תו. פעמים גט זכרו:,־ נשל
חתול,

קר"ן גדוד
הצעירים חרדים שהית לעורם

וקלים יותר להשליך את נפשם
מנגד. כלום אין זו פליאה שה־
באים נימים להוטים יוחל אחרי
אריכוח־ימיט ואינם פונ:יפ, כצע-
דים. לתת את חייהם קרבן על

קידוש השפ, אילט היא הנותנת:

קל יותר להניא קרני,- גדול, שגן,
"ת־תייפ, ש־ נילגדב יותרת של ש
אינה שווה עוד הרבה בעי:' קהל
' תועפות קונה הצופים. דיפנדב מון
לו שפ. אבל מי משגיח ב:דבן

של פרוטות ז צעיר מניתן אח
:פשו נותן צרמי־שייט גדול, הזק־
נים תשושים פראי להביט לעיני

מלאך הנ!ו.ת. דרוש נוח להיות
ומשנה נוד, למות.

,חנופה *התבוללות
־ל יזנו*־, מאוסה: לאשה, לע-
שיר, לחזק, לשררה, למעורספ.
מאיסה מכל חניפת ד,זק:יפ לנוער.
נל התבוללות השולה: בקרב עט
זר, במין הנגדי, בתיך מעמד
רח־ק, לא סחור, מין- 0:!ולה הח־
ביללות הזקן בקרב צעירי הדור,

..
,
אילו ידע,

אילו ידעו בני־אדם טח שצפוי
להט בעתיד הקריב פחית א• יותר,

שרשי' מיחיד עתידה לעביר יל־
לם, מחוץ יפריץ ה-בשל מן מעי
נניח־אדירים לתוך היית, הניח
כילי יזרום החוצה וכל ל,צ:עד,
תיבלע לתוך הפרמשיה, ולא יהיה

מיו
 י

עוד מחבוא ללא משקיף, —
עתה, נל זמן שיש עור ארבעה קי-
רית וצל־קירה לאיש ולמשנהו"
מנשקיט נל קיר פשיניגפ הצנוע
ופתרטקיפ באהבה רבה על ד.

אפיה שלהם.

:ל גנ־ן־לב חייב גרור הזה,
דור ר.5פ:ת הגדול. ד;ד נעילת

משער לעידן מישן ופתיחת .תשער
לעידן מחדש, לברך ולמלל לטסבב

הסיבית, שעדיין אנו בני התקופה
מזאת,. מותריפ בבמה וכמה דברים,

ודים ואף
שבמהרה בקרוב יהיו אטי

נמנעינן ממש.
דרך; משל הבדידות. עדיין אינ:ח

בגדר חתיכת דאיסורא ממש. ליפ'

שעה לא שמעגו שתבודד היא

עבריין החייג מלקות אי הבישה

בבית מסוהר. אבל תור הזהב

לבודדים, לפי נל הסימגיפ. לא
יאדיר עוד ימיפ הרבה. ואפילו
הרשות לא תגזור על הנדידות,
ח־יים 'גזרי עליה. לא תהא אפ-
שרות למציאותה., נשם שבימינו

תרעש. : : . מן אין עוד מנופת

תיבעל' גם השימה. מיא תמיה
:מגעת המציאות יגם :מנעת הר-

ילעגת ונ־זולזלת "
צין. היא תהיה ני

, הרמקילייט: עלנבר, בדו- כזפ:יפ
,- מוחשדת פט־ מה ל:ר בצהרייפ
עט המלנות על ריגול: תמיד, נטו

.באפרו מ:,הסוכות, הושענה הגומה
חתבפל מאליה., השיחה נוצרת מ-
ר-יו מאמץ :פשי, ממוך אהבת
:'מלין שלי הש:יי3. והרי גפ על
אתבת השניימ תעבור הכוס. מה
בקיפ לסוד שיח ב:פ:יפ סיטו־

נאייכ י

יחוד השניים ימיות קשר כ:גד
המדינה,

???•••?9? "!י, ,ת,
עם במינו יעל במת העולם חייב
לנ־•; צ:'! ולהתנהג בצניעות־ מפיני
השש עי:ו הלעה של חגורי, מא-
לים צדייעין, ד,א:שיט לא נל
שגן. אוזיפ משמינים באופל. ו1:אי
ליצירה התבודדות, מתייחדות. צמ־
צופ מאורית עצמו לויראח עי:יט,
שאט לא קגאים פוגעים בה. עמים
גדליפ בצנעת וצוברים כוח בח-
נל יחיד חייב לקבוע

י
שאי. כשם ש

ל־ שעות ליחידות, .ימי שאין לי
שעה, שהיא נולה שלו, אי;ו, לפי
- אדפ, כך . חנבי מחסידות, בנדר
מצווה כל עט לקבוע עתים לדי-
ניו יחודו ומהותו ולירידה לתוך
השתין של מכורתו הרומנית והגש־
שית, אם לאו עלול הוא לר,י:תק
פמק־ר־יניקתו. יש גם לעפ שורש־
נשמה ואף הכלל חייב כמשכון
ד,:פש. לא :הרסו עמים אלא מפאת
מיעוט התגודדות ומחוך א־"ןות

למ־דשתפ, לקדופיהט.
צא ולמד מדברי הימים. לפתע
עפ ן,דיל מגיח מתור אלמוציותו,
איו"ו מניח או איתן הריח. אשור,
בכל, יהווה, יון, רופא, שבפי־

ערב. ־ני הוא פרא גיעו1'-,'• לאי,

אין פרא מ:צח. הנצמון ה1א פרי
בגדות תרבותית, שנאגרה?'' בסתר,
וברעם 'ביום יהיר הופיעה בקרב

גייים אשר א.ז שמעה לא שמעו.

פועלת ההפתעה, משפיע -מתים '־דר
ביטח בעצמו, -ס הטפ מניח,

שלא לידע עדיין מועל. מינן
רעו, מינן רבצו? תהילות, אי בזי־

ותכסיסים' כפ •' א:רו־ חוסן, תבונה
כובשים־ :י־ נ-יבשיפ.' אולם רוב '

ב־גיפ. ח:י:צ־ים משתעבדים בפיויז

מריב,־, לפנוצמיהם, נדרך שרל?א

המנצחת נעשתה הדוב? לתרבות
יון המנוצחת. ניוון שעפ מגיה
לפרהשיה •:עשה פטיש לנל הארץ.
הוא מתחיל לשקיע. אין שקיעה
אלא מתיך ניזון. נוח היא כיח יל
זמן שאינ:ו מודע לעצמו ילרביט
זילתו, ניוון ש.י!.יא -ק"מ לו. שם.

:יצ:י מנייין, מת:-.יכ? כו ־

הוא הדין איר לגיייפ, צריך
ל:הוג זהירות ומתינות וצ:ע ־65

באור לגיייב. איר גדול פדי קר
רע עיגים. איר גדול מדאי צעירר
יצריפ אפליש, טפחות :'?תנו לנו
מיינו. יקציה :יי.:־ ל:ו הכשרו*
:ית הגדוליט מזגולית הנמש הת-
רומיות. כל ענו שימר גטשו ראוי
ז' לעתים כו"מייוז:

י
לי לומר לעצמ

לך עפ, בוא ב־דרייך, היכנס ל:ק־
רח מצוד ופשט - ו!;ביפ על עילם
ומלואו. אייר לוריד בגאיה, אף
לא בגאות מאיר ומיוסר, על במות

העולם.

כין ע5א ?.:כד
ד,:נדים, המזיקים מקט:יפ הלל־,
אף הס בעלי"תכ סיסים, על הרוג
אינם נלחמים נספאיפ. אין !וו
לפי כבודו של דו־ עולה, תוסט
ורע", לעפיוד נקשרי־קרב עם מי
:: התשושים, העוברים ובשלים.

,
זק:-

לישיש הנחשל אפער ל:דב קצת
נבוד ואפילו תשימת־לב כלשהי.
פשיטא שאינני עיר נגדר יריב
או בן־תתלות. יש ;.?־כריס, שה'
:נדוש אפילו מחבבים את מזקן,
שבפניו חזלועיפ קמטים, בכיפת
משלג על ראשו, בדיבורו החלוש
וצצעדיו האטייט הוא שולד, מחט
דמן האבא. סבא ור, הוא מעין
צעצוע בבית, המעולל סקרנות
לאבאים, שהזקנה נ!יי.'.שפשת ובאה
וגפ סלחנות, קישוט וגם מוכרת
גפ אליהם. הנכד יכיל לעשות עם
חסנא, יריבו של יריבי, כפי מפת•
גב, גש השכפ־עידפים כבשעת־

בחירו,",.

"? 
מ?^ת שלמה גרודונםהי

{• דוד פוגל
̂ שנות העשרים הראשונות היו! *.
ד פ ו: ל ממשוררי ה־ י ו ד  ^1

'לדלת והעלומים מראשלניפ האהל־
וניט ביותר, בראשונה, קראתי את
שיריו בכתב־מעת מנאה וקצר־
מימים "גבולות", שנערך בידי ג.
שוטפן וצבי דיזנדרוק. וב"מקלט"
!־,:ידיורקי שנערך בידי י. ד, בר־
קוניץ. שעת אושר היתד, או, כאי
שר היד אחנה נווןיסוף בספר ה•
ד האפל", ע ש י /־. נ פ "ל קטן 

(מרבית מספדים מ־ *הגיע י מוינה."
מ- - 

עבריים מחדשי!: נדפסו באותן
שנים בברלין, ונדמה מימ שאף
עיר מוצאפ של הספר ושיריו אינו
נו, מיתה

י
דבר שבמקרה — הלא וי

מקופ כר־היכר בפוסוגראי£יד, של
הספרות 'מעברית, בזכותו של
שוטפן). זמן־טר, לאחר־ימין, לאחד
שהספר נקרא שוב ושוו:, שאל
אוחו מישחו ולא החזירו,' ושיב
לא עלה בידי לחשיג טופס אחר.
:אולפ, אף שציער מעדרו של הספר
גארון־הםפרי&ו לא היד. צורך דחוף
השירים — תבניותיהם וו. רוב '
הריתמיות, האספוטשידה שלום,
— מיו זכורים קטעיט ושורות י
יפה-יפת. חלא אי־אפשר זוימ לפ־
ני־ ־ יחה.

י
'זיק את "ותו שורוח־הפת
נ:זקקו נזכדון, כחיתפוו,;:

;יו|ןיט פוגיט על יךי —

̂ז אבי,.,  ב^ש
 מולן

ואני

על שפת ר.פרןי:אעבד"
עיף אשבה,"

ציפוי סמר, הנורה
י-

 י
' חלילה בם לו בחצות
יער." ; על מרבד צל

 י
. 

י י
 ב3$

מטנה י . ילדותנו
יגון:עמקי וערב — י.

? ; ? מד, הךהילןה נןנו!

כדי? למדש אח ריעומפ של ה־
שירים בשעחפ, יש לחדש גפ את
זכרו המפושט'! של הקורא ממת־
פעפ: נער יהודי ככרך הענקי,
שפולו נכר, ובאיןייודעימ :?ספ:
הוא ללא־מרף בבל הקפות הנפש.
 אבפולו־

"
העולם מיה כלליו קצויור

טיפ. וגפ באמנות, ובאגנות־ממלמ,
בוקש ה"איסולוטי", י ובספרות מ-
עידית ליבב והלהיב כל מד, שהיה
מן המושא !;!:פורש ב- ־ פשלחרר
שמו, , ומן המוסריהשרל. .בך נקראו
 משירים, ואף מיום, כמעט ש־

י
אז

אי־;י!פ-יר לתולשס ממקומם זד.
בביוגראפיה,

? ,לפני משער האפיו* מימ פפרו

מראשון ומאחד על עוגל. מאז
(1911) היו שיריו, מתפרטמיפ מ־
זמן-לזמן נעתונים ובכתבייעת. עפ
השנים מלך הטעם והשתנה, כמו־
בן, התגוונו מאבחנות ומתביעות
לגבי -שירח וחתרחבד. המפה מ־
היסטוריית והאקטואלית על השפ*
רות העברית, וההתרשמות חבלתי•
אמצעית שוב לא תמיד קבעה ב־
הערכה, נאה נם החשדנות כלפי
של מביטוי ה"אבפולוטי", היומרות ,
מ"טמור", בשירה. אולם כאשר מוי
פיע שיר של פוגל בעתון או
בכתב־עת, נמשכמ אליו מעיין ב־
, מיחארו של השיר ראש־וראשונה,
יותר. :עשה חד יותר ומקו הריף '
לא עוד המוות מכללי שבשירים

: כל משירים. ל ג ו
!
ד פ י ו ד •

מליקטיט בצירוף מבוא ופקודות
ס. מוצאת אגודת י פג בידי דן 
"סופרים על־ידי הו2את מהכרות

לספרות (309 עמי). :?

הראשונים (,.כנדה חחרוק 'עגלתי
לרגזגים / כעמוטח אלפי מתים"),
אלא המוות מפרטי, .מ&פוייפ, דר

ניכר מודטים:

נחךה עבדה
אפ 1זמילא־3?ןרון.

בנורחק יבריק רגע
ר *בודד, כהד"

י
או

ויעלם• י

איפה חך/יד. אז רזיתיז?

או
לזמן אלןשיבה'

.-י טפד. ,80ד, הוא נוטף. ועובר
ואני מה תמיד הננו'

?לי גחונו יזחל ד־ל?£ז"
עבד" 'הל^ד" י

י
זויה

ןלו סרח לוו."

יממיטאפורות דומה גפ הסמלים .
שיצאו נשירים אלה מפיוטיותט
.. ושפות־ הדפוסיח. ,שפות־התואר
הלוואי נר!1ו קרובים יותר ומות־
שיים יותר. העולם הוא נפה, או*
לם קדנו־מדקע, מפרושצינ'אום, הוא
לברה במגע־היד ממש. ואין הנפש '

במסע פן הלילה אל מלילמ:
בעלות הגש פ מעל הדשא י

נצעד יפניים
; _

לפאתי יום תמה — ;"?
 בשש' שילתין,

י
את

' אך באת ד,נד" זו
ואני ההולך כבר; לשוב."

איישם !עמד בית
-לי ו"ןיא לך. י אשר לא

ינו רק ללכת הלאה ןילכת;
עלי

על מה-יבתמן־ תשעני :
;
 י

־ לנום מעטי־ ?ןט,

א^בעןו' הייועירר, לא תמצי עוד,

 סל אותן' זזשניפ רבד, מיתה הי
י •

כאילו , הה על כך, שדויד פוגל תמי
העב" לאי נשר*ר ?מסכת משירד. '
 י? שכין ' עתי מלממותיהעולפ,

דית
 של

;
;
של>; זכה ג0 לתשוכת־לבו י

הקהל המצער שקרא באהדה את
שלונסקי ואלתרמרואו־רי־צני גרי:*
גרג. נדמה ימיה כי הנחח־דעת זו
מיא גט• הנוחה־מדעת. שירתו זול
פוגל כמעט שלא נזכרה בבחני־
ת שלהטו למען החדש בשיומ

י
'תע

העברית. דומה שהיה משהו צל־
עין וקטנוני במסחת־דעח זו מ*
משורר שודאי היה מן־ הספורים,
 בשילה ..,זי

? שיצקו מותם משלהם.־
עברית שבין שתי פלחמות־העולס.
לכו. . . על כן מיה מעין פיצוי
כאשר סופרים וקוראים צעיריט
א? גילו בראשית שגות החמישיפ
"לפני השער ־חאפל". אמנם,' מיתה
מן ד.ר8רזד, . ' לא מעט נתגלית,זו
ריאקציה. ,שיבחו את נוגל : שבכל
, על סגולותיו הבויטויז, יא רק
ם

י
אלא גפ על תכונותיו שאפז'ד נ

לראותן בחולשות.' מוצאה של שי־
מן הניאו־רו&אנטי* , פו"נל. מיא רר. .
קח ח;:רמנית. מובן מימ תקספ
בישראל שקסמה. לאנשיפ צעירים ־
בשנות מחמישים, מימ בכך משוט
מיזוק לרצון לשמרר את השידר,
העברית מן מפו&יבאציות ממסור־
תיות שלה, הלאומיות והסוציאליומ
לכמיהה. ,?'לשירה .־. "אבסולוטית'-,
ידה ב* .לא '"טהורה". ואמנם, מימי

'שירתו אלא :6 ?־ באישיותו של
:לכך. מה דויד פוגל משוט ';:ידה'
שסופר עליו מלוי ידידיו, ופה
ביומנו,. שפ.־ו." שהוא עצמו סינור ,
ספ בשעתו " ב"מאזנייב", מעלת
 אדם מרוכז בעצמו, ב-

 י
דמות של

דמיון' ־י לזו ' קליטת חוויותיו, ובעל '
' עורר וופפר מספר על תגובות עז.
יין

י
של פוגל.לנזיפה שנזף בו ממק

ממנוח, בעשרד־העליד, הארצישרי
אלי בפאריס. , שרג? על בז*
̂ו* םרטיפיקאט"עליה, .שמיה דבר
מצסצף עליו: ינוע הוא לתמטיניב.
יקר מאוד ;באותם ד,יטי0: "א: ו
אני ביתי וזה... זח מאייר שלי
לנשימת", מנגנון :פשו של פוגל
היה מראשיתו הרגישות. הפאסל־
בית, ש'זיצויימ היא מאשלייד"שנל
מח שמחוצה לה טפל מלא. אולפ,
קרוב לודאי, בי פרטי החייט הטפ*

:משוב ?יותר, אמ כי ליפ מפ, מקור

י יותר, לשירה מאשר םר;:ני גפ;:

הרגישות האומישטיח. יש לתיסיף,

כי דויו' פוגל לא מיה יריד. בכד

בשירה מעברית בתקופתה•. מאדצ*

ישראלית. •החולשות שבדגישית
־ (ממשך בעמוד 8) י,

שנ< פ*<7וג<ם עבדץ<ם?;? ?^ז3ו
דאל*

? *ש" . לחקד־של־אמת

(V/ 80נה להולדתו, 15 שני0 לפטירמו) !I י ־

.מראשון — נתב שירים' בימי
נעוריו.

ח. 1. ניאליק סמך ידיו על
ווצעיןן בן העשרים ואחת והדפיס
'את ,שירי הראשון י ב"ה ש ל מ"
(חוב;1![ פיון, תרפ'"ח). זהו שיר ,
אה1בה י בשם "למפשי", בו ניכרת

השפזןמ שירתו של ביאליק:

"'אין להב, אין חוסן בנשי־
קוו! / ובין זרועותיך לי צר /
חדלה הקדושה לפרעם / בגלי
הזנו זד, כבד I' ?!בעתי ע!ערך
השחור / ולילות של חולין
לי די. / אבו<' ולבקש בארץ 71

מחד* דפר אדוני".
• בכוכי "השלת" הגאים גת־
פרסמו עוד שלושה זירי אהבה
של רמו הצעיר.' בברך כ"ד .בא

, ם י נ ו י צ השיר 
י בחוברוו טבת תרע"בי פורןופ

השיר "נחלה", ונטיון תרע"ג
(נרך כ"ר.) — "ה ט נ אזי. -

בארכיון של בית־ביאליק נשאר
עוד שיר ־.אחד *של .יד. רמו.
^8ח4$רקיב בשנת שנשלח לביאליק
לא נדפס,).עד בה,, אנו 1909 אך,
מביאים זיתו בזה (יזצלוס נינתב־

I ' . ־'. ;ו
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י
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 י
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י 'ה־לבימ''ד - ט. או:;.*פ?י

!,**ד .מעןוימ יודעים, כי דוד
\|ו8! .'(משה דוד דרבקין) י
י —:-איש־ ממעשה הגדול, שהקדיש
חייו'־ לבניין המדינה־בדרך !את־־'"
ולביצור תנועת העבודה העברית,
כמזכירה" הכללי של לסתדווח־ ,;:

, הלאומי, הועד ? העוגידיס,'־ 'כראש,,

קולז־המדינה — כשר־ " ולאחר- י
'וזחיצוך . ושף" יוחחבורר, והדואר יי

""'" "- I !1 , . (ו ? • •

.של דוד רמז נעוד*ם שי*דתג •]!• י - . • י־ "!'!ו
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^

:ביותר ־י ד&חזח; געל' השם';הארוך
? אטא ,הו;י;אבא::: אנא'לה!י,עלוו:, ־
בארון־ ואניי"נל"נך תלתה::אותך:!
.מדוייק: זצשוי"'עצונ": מאת:-ארםור:;,קאפיט,לי!דק : משוט חופר? ?פינות
להיכלל: במה! שאנו:'קוראיה :;,תי־

אטרון האבסורד",;(פזלשןד; התיש־.
יאפלין1: נוהג? עלפיו ו!ון מאבפורדי,.:
בהסתייגות מטויימח). י אמגפ "ממר
;.;איגנו שב "תיאטרון;; האבסורד"
;כמו' המושג "ה־ צרכו, י מוגדר נל,
להבינוס,: י את . ההדש'', י, ואין , רומו
שניהם; אלא מתוך-:זזניגיוד. לתייאט־
רון:';אוילרומן." קונוונציונאלי:. של
המאה; התשע־<!שרד. או ראשית"ה-
;בלופ.ביו פאת; העשרים.'; אין,ולא
פמיכות קופיט:־ ובאקאט;י יש איזו '
גפ הומור: בינו יובין.: ?יונפקו/? אך :
זו חיצונית בלבד:;: קירבה גדולה
י'ובין תיאמרונו : , :קופיט יותר נין,

של, דירינ&אט, 'וייתכן - שהוא י מבה"י־-
מפוייטת תלמידו.בלזיאטדוך? ה־ 41,,־
אמריקאי} י מקרבתימאחדת". הנמיוז
לפ־ארסה;' לגרוטסקה,"לפאדודיה על
הו'אנריט:ד,לןבועיפ; בתיאטרון,: מאי
'הדביקות ? בתחבולה' 'חיאטו'־ זזוץג-יי
̂ בפיטואציה:; כהזדמנות; להפ־ ליוז
;מנגנון; ;קומפוזיגיוגי־מ שחקי,; יעיל
הפועל: ביצר, י יותר - משבשצל,::,ובלי
,לשאול 'את 'השאלה.,לאךן'לל,; •!ת:
־מוביל; הדרך, היא, העיקר! המיצי־
' 'אינה אוח ";מחברתית־מפטיכולו̂ג
;שש|מש:;:רק :רהוק, מודאל־ !! אלא
̂ון.:י.-יכל ידז4 גיחי:4ילאש־ו,:,־רישום;.־
בגדר ן8ל: תיאטרון"ובאךוקי, זמ .
: המשחק'(בזוועות' ; • פאנטאפפגולי
את !עט; , • הטורף;'. מפעם ל ובמוות,
נניר-ל&ת?;:הו$י ;;שלא י .-כדי קלפיו
:מרחיק .בעגייו"י"זה

י
משהמו. 'וקופיט

:מדורנמאט־. שנשאר בנלוי זאתי נ־
יטודגוומורליטט־פרוטטטאנטי'. ־אצל
המחזאי' האמריקאי. הצעיר. ההלגש
, טבועי בקומי;'בפאויודיס־ הסאטירי
לזניתיס הרושפ' שלפנינו' י פאי

:ט< "

.רודיד. של?הת<אטיון .האבסורדי.
הצעיר: ה־ :ולאייבכדי"&פדייןתו^של
:-; כוללת:: י שפדי ;מ&ומסט-;, שבמו( והי
;באקאס,עיונפקו,י 'פינער־;; ו".פפר

;,:;.- , ל, '::'  ; ־  -':;- ;הטלפוגיט;;;;,
הטתיחה^הורס^כל אשלייה ;:.!כבר^
וכל!,.;תגובה;'. הגיונית י ריאליסטית::
־?:תנובה::;;של,: צהוק. אןזרת "מלבד ?
ן פרפר

י
: להורים,!, נזי ,לבושה אשד. ,

יעפ' לוד• מתעמפתי 'ש&ור 'גמל-
1*סו!־;1בית*0ל\ן•.';- בהוואנה ;;:זוב*
קובה. ..היא מביאוו:עמהייארון"מפו־
)שנר* של געלה: ואזי;?ט^המו&יה̂י
צוד^על־ידה,; פפי' שמסתבר?!להלן)
. אידיוטים פתיחה ';זו ובנה ?-:יגמגמו
אורנה,8וי)ת '—. משהקה. שליהאשה
:-־"־אינה:::'משאירה;.צל ?של.מ13ק
העלילה; חס1?ת במגמה 'זזקומית,של, '
ן^אופי 'קומי,

י
כא א&טיזוין ' י ההגיוין-

אין יי .סו8ואציה::':קומית!;'; המקובלת
י־־.-אכן;י;-,-גס."הד בספרות?; הקלאסית ־ן
,קלאסי; ז!לאי; גאתיןי. ,צחוק; איננו
גרוטסקי. (כדאי? היו.ג.לבתה' צחוק
*ה; לאור; ההלכות ה8ודו!ניוונ:;על
הצהוק< י; אך;:;הדבר: היה:; מוליך

' ־ ' . " :? .; הרהק).!;!;";'';:'"
̂וא;[.ה- ; ;־ הצחוק;ץן8תעודר;טןן
, את; הדב•

,
אפשרות : היחידה; להבין!

רים::; להגיב;עלייהפ,; להיות:,אותם.
התגובה;;היתידח; גם:!לאי- להבין
, ממ־ש 7 שלפניו זוו,עות: אותם;?:בין
'רצתראו אוי סאוודיהז? ?ל > 'זוועוו̂נ
6אווויה;על הו!צח';: ת&נה. זו י היא
אינסטינקטיבית תוו התגוננות או
היענות ?;לקחת ';הלק^3ו:[שחק;יזה.
אפשיל*; לראות.:יכל־:,זה; ^ין;אקפפ־
די18מ-.ינו.עז;,לנ!די;;לנ0ווו1 את בוש־
'וינו-הד^־־.. עזעהיבך- מגיע!!חוש"ההוד

̂"־משתזזיזר מור *:ישלבו.' '.־. ואיג, ־ה
ממצוות; :''המוט!' 7 וההגיון ג שלנו|*
נ1יצד;:התיאםרון:: זוצמו1טסוגל:לוו1י
!!יק::מפלגווז:: ולהעלות,,היוו' בשפ*
":::;:;; ;־:' הפהה<:;; תו;!.אבן;י?ווין־
;;:לאז,וזנל!;כא|י;; מעבמ;להבנה.ומי
עדר.;?כל<! זיק!::; פסיכולוגית: בנה
על: ;',המיליונרית,';:'?!לברט־יונתן
](שנולודציק?;: שניט־עשר. 'הווש),
::חולם 'בה־ זזוא|גמגמן; ומטומטם,
קיץ,;!: הוא;כעין"אסיר;היים .גידי

עם:-הכולום והמנגביג־ות, האס4;ר,לוא;.
לצאת ,יכול הוא והס8רןפ וןפלמאין
מללא; 'ןוה;! ועל: גן י-^מרד: *אסיר
בכלן; קזהוא;;עפ;: הקרדום ?־. 'ביד

הורט צמחיט פנטסטיים אוכלי חד־
קיט! -ואין הוא מסוגל.י לגעת ממש
בנערה שהוא אוהב אלא כדי להנ-
קה. כל זה ,לכאורה דחוק מקומ־
יו"ח.' אךיאם י הסצינה הנאטוראליס־
טית- ההזקה בין הנער !והנערה
במיטה מתרהשת• בונל המוגיה של
טפעם י

האב שבארון והיא! ניופלו'ו'
:מן הארון בלי להפחיד בלל לפעט
את הנערה אנ1 הפגר החנוט -אוחז
;ברגלו::של - :הבן, הדי יבין אפילו
̂יט שהצופים :י האק ־;!:. !.'והו הקורא

, לכלווזןיבון-ערב זה. מיוומנימ
האיש־:היהיד המקבל 'בכל הרצי־
של האשד. בות:-את:סיפור הזוחנןת
.הסכנה ה־ והרואח;במויי^עין:*!ת;
צפויה!' לו הוא-בעל־הספינוה ד,ע־
שיר; המאוהב, במיליונרית אדומת'
השיער, המוצצת: :;"רמו" כערפד.
עד!;;שאין למכירו ראינו איך;ז|קיך
ואיד: בתחבולת;;גוםפת;;נשא את
דגליו כל עוד;:פשו;בו;;לא נלמד

י&סוכינת-זו.; רציגות
ממנו-י

.שבחדוימ, למרי ,למראה ההודבן ,
אה' הנערה החנולה^ופנד הבעל
3ל: ;הרצפלז;י שואלו! ;%ויליונדית
!אותו; היוד -8הנה;:;2ובקול ?7- רו,
פסר:לבלי:זה ו ? מצלצל; מאוד: :£!ה;
ז^אינה;יווויעת;לפרשגזו|בעלת 5אםי
' ד^מ< המבו?ן?;ה- הזורה־!מו$ראדוק־
לאי ;^ם;שלעיתינןןימפו1ירים]!אג!ת
;מ?ת1ז!ל—;מוז"&נו/"בכוהותינו וזד-

!: לים, 'בלשוננו; הךלה יכוליט!!להציע
::כאן גידסאות; שןנות: של הפשר?
. לןזבטיח 'רק תמיהות, !! ;יכול' אני
. שע־ !:משתאות, פיירלפ: — :אד; לא
:מיום. וזאת -הודןת למשה? .המצויין
. ?הידאשיים. •של ,שלושת; השהקניט
בטךגדיה השקספי־ ; כשלוחם . :,לאחו'
!;דית י ראינו את נצחובפ בפארפה
עליה. אותו .'קומית- איו בפארודיה•':
. קונראד סבי־

 י
לון

י
- הבמאי רביהכש

הפיק מתם, את כל והאפשרי. נרפק<
.פ ו ר ת! ה"וואנופ", עם :אורגה ..
;פני שרף, היוד שליערפד' ועט
בלי' מצרים, , השולטת! כאן שלטון ,
בדרך של עריצות' דימונית. קלה
, מעבר לפסינולוגיה, והי 'ומבדיקה,

.מרהיבה ;תחוט התפקר. הלועגת
ד" כעין גבורה קלא-

נןלעגי , והנהנית
סית שנון&קרה.עד להכעיס: ב•
,',היא משהקת אז דיקציה םצויינת
התפקיד־ בעלי הו"יטוריקה למופת,
פארומפטי־ תוו נאמנות ליפוד '

לגלגני. י
י נ ש שוב דאינויאת.שושגה 
המ• בתפקידה, שלה — במשחקה' '

צויין."ילרה־אשה תמימה ו"הוטאד.
מתוקה", דמיונית ובאטורליפטית,
עתימ ?ם.ארשת:תהייד":לא מוב-
נת לעצמה! ללא מאמץ־חוץ, משהו
מן הבובה ומן ד&שה שידי גבר
תונקות־ אוחה< ואתרוך ז א ביד ו ו ח
— ,בתפקיד הקשה' והאנושי ביותר
שב6חזה. משחק; מתושב, מושלם
מן

 י
: בל דקויותיו, :מסוף' עלי עד

מקו8י ועוי;.לטואגי־קומי ־או דרא־
מטי: מושלם,בפנים, בתנועה, י3*
או חיה. דינור. נפש• מטומטמת :
בי^כה ונה הוא־נשאריבזברוגנו-?
•נזכיר' לטובה גט ־יותר מאחרים. •
הגברי-העלוג' בעל־הנזפינר, ד.ע* אתי'

י -. י, ' :י נתן' ררגו. ??:?  — עיר.

־;. הפקםזו; העשיר והשופע, . ר1ד :
הצדדים':: — ;מן;.המלוטש, ;זורק
ועזי; ללשון , , ואמרות־ננף ההבוקוו! :
היולית־נודימוטיביונ/ מרו&קת —
, — ־גלתן היה והנערה .הנער; של־
לחוש;? טזדגומו העברי' של: יעקב

ישבתאט;;'

־-';;לאי?:באתי לפתות;את הקוראים ?

־ שב־ להתנסות? בפפלצות,• בזוועות
תיאטרון ־זה :שלאחר הסוריאליזם
והתיאטרון:האבסורדי-.;נוי;. להגיב
:על!אלה: בדרך. היהירה 'של!הצהוק.
— הקלה: פיזיוג בסוף :־:ובטית- איגןוי
מין;::קאתארזיפ:: משוגהג":שהרגשתי
,- :של אני; לאחר: ביטוי -? זה;: רגש
י בכוח;התיאטרון. נש* הש!עזרר,ית,
ארת':השאלה: למה ליצור .מפלצות
אדם או;מפלצותיבדא!: ':נוסף על
. ל־ הקיימים: ,במציאות;? י האס בדי
בצחוקז ומה כוחו התגבריזנליוזן:
זה :בהשמדת המפלצות; בהד־ של,
? או 8ל נרבה י בשאלות, אל בדתן
,תיאטרון בלבד; י נשכה שזה-

̂<מ;"; ב"הביימח" ̂ב ̂̂ל ||"1ן1ו
:̂ ̂-י ־קול?; ין־;־-משרגיל: ;^ל ענ!י<!1
חהיזיה מדומדמת, .עיויון הכאבניופע־'
: תפ־ )ותי:יהנא?ג>;היא; יכולה; לשחק
קיד!!;צ'כובי;;ולא-!:-;לשעמם.: גפ
הסבטימנמלי ־'איננוי;' םפוכן י 'בשביל
;. י; ,;:": '-.:, ;;:,.:.; בשחזנה,!!:;;;,!:;

, •ה81חזה^המדבר -אל י: לב:הקהל,
- והפשהק "-!הטוב' יעשו־ בוודאי לרצ־:
.;י ;;'';־

;-;;;:י;- ;י ̂-י־;': לחחןההצג! .

יברצת
י
קומדיה )ו

6 ;לאי:1גףו־ה ' '$.., י

!זו:;יבמות:; אהת'־,.ט!!!ל1ש •" הנפשות
ןוק בשל, מתח־ ולא '?' ^בה! : ךזפייעלות
זוז. האלימות של, האב, אלא.

.םרצויי
על! ,הוזאפקותו;המנטה י ג0;;:^של:
,שתיקתה. והכי: הקרע';,של;הבן' או
צופניםי־3חו• נזנתה;של;האפ;!..הכ|-:,
בם *סבנ^־ינ^י־שקט,,;: מומר־גפץ
לידיי תנועה? עט; : ?בור^שנים,;שנא
המלחמה. -גמר.,-זן־ -?ןיבת;הבן: מן!-
הזמנה; לעריות מד.-;היא...גם;'-

י
נגלת ,

!ז1שבו4;יש^ וכאו,;]בבית"אמריקאי,
ישן ?'- קרב-י' זעיו3#ורגגי/ •;גנט1!9ו:;־ .!ן
פטרינדנירגי) בין הבעל, ־(נשיאו; -־.
;|וו|אשה,:'לעותינ! ,ריב: על;לא- כלוט!-
•־ של חהלק•;;' ינ־שנים ;•'ג1אמוויו,..;
של ̂.נכרויות; הגדלות:! 'מאליה1,:ו; ]
;^יבתזמינם-המצטבות קמעה־קטעה,
6אהוויגמערכה;'זו,, עתים:''נזעמת,
;זויתים:מפוייטת;מסתו!ר שברון הלום
-אמריקאי: טיפוסי•: י־- 'חזיון ':פוציאד
-אל הדרגה לו.;האיש;:;שלא:;:הגיע
;<ןחברתיתיהחומרית: :שמלט: עליה,
̂תו: מין: האשה,'; כפי ־ שהוא' .פורע. בי?

היהודיפ. י בלבו ?!? לוחש"שנאה
-''':הקונפליקט: משבי; :•בין מאב יומי
;נ!שא,4בופורתי;ע^ הדראמה' בן!;:--
י טוריו -̂ ̂יתיפסינולוגית  הריאליס
לעתים '!צקונפליקט על דודו?!'.:
מאב, שפעולם לא שירת בצבא,
הקן את נחיתות ערכו, ואילו הבן
הלובעו עדיין מז־י חייל, חפשי
הוא! עמיתוס הצבא ונוהג ב"
ןו^לחמה ספקנות וצניעות נגויון '
של אמת." הונן נקלע בין האב;
ומאפ, במערכתם הישנה,', מבקש
להשכין שלופ ביניהם אך ללא
הועיל. ברגע של ריב בסער עומ-
דים זח פול זו? איש קאתולי אדוק
'לנאורה הדורש מן הבן כניעה
!'!*מונה! והין שאנונט •אינו מכריז
זו!ל עצמו כעל• או1יאיסט,־אלא מטיל
הפק, ומחפש אחו* האמת. אך ה-
קונפליקט, כפי שמטחבר, איננו
טואצי, הר,בד, יש כאן מהעמדת
פנים, מא^ה"עצמית, מגאווה ־ש־
נחיקפחה פ1ן!י!,הכנות קטנזץו, מעל־
נ11ניות קסבנןגיןישל חייהפשנ5חה ול־
̂ןזין, זעזוןייט'- ופחדים מסתיימת
בתחבולה ־'פלופ, ליד שולחן עמ
ז3ו1יית קפו1 בבוקר. האנשים בכל
ז8ת למדי סליחת — כנראה, פ־

:£ וי זולת" ־ י י

,ל ד וי של,פראנק ג י  ? . ;המחיזה
, בעיה ,הדשה* או לא;בא להציג
לפתור בעיה .ישנה,:!' אך• 'אמיתו
במהזה"אחר, שלו "מי , עמו.' כמו
יציל את הפלח", העלילה, צמודת
אל תקופה שלאתר המלחמה, ואולי
המלחמה והולם , ומעיון' ששב מן י
להיות!! סופרי — היא המהבר עצמו.
פנים, ';בשני:;המחזות שו־ על;כל י
תי!ם;עד שכרה,' עד הקאה,' ושתייה
ושכרוית זו_בוודאי מאנומן הברתי*
ומסביר־ נאהד. , מפתיו^ ־ פפינולוגי

; למהבר בשרון לדיאלוג־אמת ולי
פיתוחי ואריאציות על נושא פסי־
העמ: כולוגי, !משחק שתייוערב של
דות פנים? וגילוי 'פנינו•• של הפסקות;
. קלןפ. אלא שהו*1; וצפיות וזעזועים
מאריו: בפשתק י זה. " וחוזר ומינןתד?
,שמיתה כבד, דק:'נדי טיצואציוז
גם' ־היה;, למוטיףזאמה: פרט שיכול•
על"ידי כך י;לנ4: למעלווו5-"קודם
יי"בפניט" אהד, העלילו! חמתרהשת
מרובדת מרי, ל- נזקקת לתמונות ,
הורדות מסך תכופות מדי — בסי'
בזבוז:מה־ של תשומת הלב, כוט:

ממעיד על^שוונו , ;;פרט אופייני

של ויושרי של הסופר. בעיצומו *
ריב מוניה האב את; בנוי *ל כפי?'
ישנים, , לו,: י עוונות '! דתו, '" מזכיר
, ליהוויים, ו"אלמלא בעיקר ידידותו
אולי;בנללילאר.י? יהודים המלתמה
תר".": אך.בשעת הפיוכ•: ביביהמ
מתיר האב גט, את: אהבת היהודים
על כן, הוא מצטדק הבן.:יתר. של?
ומזכיר לנו שהציל פעם סמרטופד
פרט זה ב' ־ יהודי! מיידי מעליבי.־.
מהזה אמריקאי מלמד אותנו יותר

. :! ממהקריון. דבימ. ;; ־

הטחזז,;; • שניחן בתרגום: העברי
אי תן — מצא חל; הטוב על ר 
שלישיה? אידיאל'ית של ? שחקנ'יט ב-
: היעילה: של הדרכתו המקצועית
' ן^ניו. נהוט: בוכמן אברהם בי
— אלים ורך, פוגע. ופגיע, האבי
לפתעד ונרגע ־הליפות, רוגז ומתי
— ־ — בעל תגובות !טהרות מרט.
והכל ביורד י ההתחיות וההזדהות
המוחלטת י האופ"ניית לשחקן זה.
בין הבן — עצבני י י  פתל נ
יותד, מן המידה, בעל מי- לפרקימ
מיקה' מובנונ'(אהבתו ליהודים וכן
רצונו להיות סופר). אפשר לתאר
לפות יזו שקטה ומתונה יותר, אך
: באינטרפדאטציה זו : נוצרה ג5)
ן,פש חיה ורגישה, א&יתית בתה'
י ומעוררת אמדה. ואזודו־ פוכותיד.
— האם — שח־ ג' י קנ  ^ לי גה 
קנית,שי1ג1ן רב לא ראיגו על במת
התיאטרון העברי.: הפעט גילתה
צד אהד של כשרונה והיה בכך
ליוית 3שו8 ומלועה: ניטה נשית

^^ת מגשו? רנינ^
ב־08'ל1 הופיעה כאולט קיגצר־
טיפ בלונדון פכנתלניד. צעירה בת
18 בשפ מיירוז הט, בהוגים
הקרובים למ־זיקר, ידעו עליה כעל
מוזיקאית, י שעוררה בילדותה תק-
וות רבות. עוד בגיל המש מחלת
לנגן- בפסנתר, - והתקדמותה בלי־
מודים מיחד, למעלה מהרגיל במוס־
דית חינוך. אבל רק בקונצרט
חפומני שנערך ב־908ז הוברר לי
כל, שצעירה זו כובשת לה לאט
אבל בביטחה עמדה מכובדת בשו-
רת ה&סנתרגיפ מראשונים בעולם,
היא הוזמנח לפידרות קונצרטים
באיגלימ ובאמריקה וזגתר. להצלחה

רבד. מאוד.

בלי להקטין חשיבותה כאחת
דפפ:הל:יות הבולטות בדודגו דש־
איט אנו לומר, שמיידמ מם קנתה
עולמי. בשעה עהעולט סביבה נח-
רב ומלך, מיא גילתי. אימץ לב
מפליא וסייעה בכוח אמנות" ביפי
ח"בליץ" לשפוד על עוז דוחפ של
חושבי לונדון, שבד, בילתה שנות
לימודימ ומצלימה לעלות בגרם ח־
מעלות המוליכות אל ־במד, ה־':"

צרטית העולמית.

חוכרת קטגר, הוצאה בלונדון נ־
שפ "נאשונל־גאלרי קינצרמס" (וו
קוגצרטים בגאלריה הלאומית), ש-
היא שיר תהילה למפעל, אשר הו־
קט והתפתה ביזמתה של מימודימ
מיירה מם בעצם מימים ההם,
בהם הופזיצד, לונדון באכזריות
על־ידי מגרמנים. הנהלת ה-
בירה נאלצה לפנות את רוב
התושבים ולהסתיר את אוצ'
רות האמנות במקומות ,נונ־
טהיט. באותם ימים טרופים ?יבלה
מיירה מס רשיון מיותד לערוך
קונצרטים ב"גאלריד, הלאומית"

טירה ה0 מנגנת בימי ה"נלי>י•'בלונדון נמולפ ,הנוכריה ה?אומיו1י

שהקנה ממוצגיה, והיא ערנה שפ
קונצרטים של אחרי־הצמרייפ מדי
(מוץ מששי, שבת ודא־ יום י ביומו
שון) וכך ?במשך שש שגיפ ופח־
ציח-השנה, 1,693 קובצדטיט נערכו
;תקופה., ממיר הכלטיט שפי באותמ
שילינג אמד! התכנסה הכו' היה ?
ללת הגיעו, לסף 15,000 ליז'שט,
וטכוט זד, נמסר לקרן מעזרה למו-
סיקאים. המארגנת. ממדריכה ווד'
מבצעת בחלקי גדיל של הקונצר־
טיפ לא קיבלה על פעולתה ה*

כבירל, תשלום • כלשהו.
התכנית של הקונצרט לביצוע '
מראשון הזמינה מיידה הס רק את
:עצמו, מחשש' "שמא אין התכנית
מקונצדטוט ביפי התקפות ה־ י שלי
•אלא ו1ליטי/. להפתעת המאר- בזק
גנת וידידימ בא, לקונצרט הראי
שון קהל רב, שהאולם לא יכול
להכילו. מאז ניתנה-לתושמ לונדון
יופייוט מוסיקה להרגעה ולעידוד,
!יכך במשך נל שגות הטלתממ, אף

קונצרט אחד י לא נופל.
רק פעם אחת !אלצה מיידה הס
?להכניס שינויי במהלך מקונצרט:
בשעמ 11 הודיעו! לה, שבביין ה־
גאלרימ נפלה פצצתיזמן ואין לסל'
קר, למועד הקונצרט. הפעצ ןיתרר.
מיידה מפ על מקום הקוצצרפ והי
לאולט חסג18ו, : קהל נתבקש לעבור

אך את הקונצרט לא ביטלו.
דנר הקונצרטים נפוץ בציבור
באור. ומופת לעוז־רוח ולשליטת•
עצמית. לקונצרט ה"1,000 שבו יש-
בה מיידה הס ליד הפסנתר, באה
המלנד, להביע תודתמ ליוזמת ה־
<8פ3ל. לפיירר, מום הוענק התלאר
־דיים* (פקגיל לתואר "סאר")

ינזכתני הערצה הגיעו אליד. מכ?
היקי הארץ.

לקונצרטים אלה חיד, אמי עמי
ני, חלק מהקהל ישב על מדרגות
ון^ילט והנותרים "ארגו בעמידה.
בתכניות :כללו מיצוריפ ממיטב
פפרות המוסיקה, וטובי הנגנים
השתתפו נניצועפ, בעל לכרטיס,
300, .קיבל פרפ, רבה שמספרו 00גי,
היתד, הפתעתו של אותו 'מא•,
שעמד לשלם שיל':: בעד כרטיס
.;::?:יסה ול.:ד. מוחזר לו כספו ובנו־
כחית קהל המאזייגים תיגש לו חצי
לוט של אמד הקונצרטים בחתימת

ירד, של מיידה הס.

בראשית המפעל אור::י הקיב־ילר־
טיפ מתוך.הנמה, שמגגניפ ישתת־
פו בתכנית בחת:דבות. אהד כך
שינו ממארגגיפ את דעתפ,.משהת־
ברד, שמנגגיפ זקוקיפ לתמיכת
כספית? כרוב האמניפ נאותה תקו־
טה. או :קבע לחש תשלופ מ-יגי־
מאלי והוחלט ליצור קרן מיוחדת

לקיים מקונצרטיס חאלח.
באמריקה הוקפה קרן על שמח
של מיירד, מס, ראוי לציין, כי בין
ראשוני התומכים במפעל היו טופי
'-;אנ-יגי, קוסיבציך, בלון, חפץ,

ניגויב. רחמ
בין משתתפים ?בקונצרטים אלד,
ת י מ ל ו ש מופיעה שפה של 
ש פ יר, מפטנתרגית שלמדה וגד־
חפיצןרים לה בישראל. ברשימת ־
יש 32 שירי־עם יהודיים, שאחדים
ממם בוצעו שליש או ארבע '-פע-
מים בקונצרטים שוניש. בראש מ־
שירים עומד "א דודעלע" (משיר
"איפה אמצאך ואיפמ לא אמצאו",
המיומס לרבי לוי יצמק, מברדי־
צ'ב) ואמריו בא השיר "וואט ועט
זיין אז פשיח וועט קומען" נ"ממ

ימי־ לנ?2יבוא ממשיח").
מובן 8!נליו, שמיירה ד,פ משחתי

פד, כפסנתרנית בקונצרטים וביט
מאד. כל ד,טשי:היט 'את פעולתה
נמארגגת וצפס.י:תרנית אינם. שוני
מים מלציין גפ את העובדר" שהיא
מצליממ במשך כל משנים לעבוד
מתוך יחסי ידידות והוקרה הדדית
עט מאות מנגנים, שהשתתפו בבי'

ציע מתכניות.
עפ תופ המלחמה הוזטגד. :זייירל,
הס להולאנד ולאמריקה לשורה.
של קונצדטיפ תזופעותיה היו לי'

מטעינצחון.
כשנשאלה מיידה הס על מוגאד./
•ננתמ: "איי לא רק ממוצא "מד
מסורתי. הורי ליעהני עברית כשידי, כי אם גם חונכתי בבית יהודי
הייתי ילדה, אנל מאז שכחתי הכל.
וכיום השקפת־חחייט שלי שונה

מכפי שמיתר, בימים המט"",
לפני חפש שנים מתקיים בלונ'
דון הקונצרט האחרון של דיים
מיידה הס. צויין שמקוגצרמ נערך
במלאות 21 שנה למלחמת הגבורה
' מאז עסקה מיירר. של בריטניה.
ל,ס לק בהי־ראמ ודאגה לעתידות
חניכיה, ממשיכי פעולתה במוזי־
קה, בנובמבד 1965 ליוו אותר,
למנוחת עולמית מעריציה כפסגתר'
נית 'כגיבורת המלחמה, כעת מוי
ציאו לאדר תקליט, שבו רשומת
' ה"אטיוויפ משימ&וניים" נגינתה:
וה"קוגצ'רטו" לשומאן. הביצוע של
שתי הקומפוזיציות האלה . בידי
פיירו, הט נחשב למוצלח וגאוד.
,יחיא עצמה ציינה בשעתה את
קידבתה הרומנית ליוצר מצלילים
הרומא:טייפ. בימי *ז"בליץ" הרי
גיעמ את רוחות מתושנימ במיצוי•

וים מאותה תקופה,

"ד^נו" מ**דה. הע סל1! חזר לאופנה?
גליון של בא לידי בדרך פקרה
"ניו־יודק פיימס" ובו כתבת ;מאת
סיפרו בפאריס, על נך, ש"גאמיותו
פשעי המל־ , של פאלין מאפילה על
חמד. •שלו". אין לי מוש: מי הוא
כתנו המיוחד של מעתון מאמרי־
קאי, אך ידוע לי מיטנ־הישב מי
הוא פאלין (בשמו ממלא: לואי־
פרדינאן דט־ש), ומי. מט: חסידיו
'הפסקה מיהידמ באיתו נ!א־ בצרפת.
פר, היד. דבר הערצתם לפאלין של
סופדים אפריקאיים, נטו ג'אק לןירו־
ג'אי פריד־ , אק, טרי סאוהרן וגרוס
מאן. כל זה וכיוצא נזה, משמע
על השפעת סאלין בספרור, מאמרי־
קאית החדשה, למדתי מאותו גליוגו

של "ניו־יורק טיימס".

י עט זאת, קשה למבין, מד, בעצם
מבקשים אותם אמריקאים ,ללמוד
מפאלין — סגנונו; הציניות שלו 1
ההומור הסארקפטי־המאקאברי 1 כ־
מדומה הייתי שבתחומים אלו 'ש
?לאמריקאים די מוריפ משלהם, ואין
מפ נזקקים דוקא לסופרים זויים.
. זו כלום אין בזיקמ "ביטניקית":
בפפ־ אלין משום תו חולני-נופף

י
לס

כת חחולנית כולה, מעיין מכיסופים
לאו דוקא? לסופר סאלין אלא :וב-
ה סא־ מ ח ל מ ה שע  לפו -עיקר 
אותו לין?:שכן,: הפרסום שזכר, לר
סופד:;צרפתי!־,קשור בפעילותו' ת*
מ־ "מדינית" לא פחות סבמישגיו

מ8*ףי3)
:
(8עתג

ספרותיים. מעניין הדבר, כי ההת־
מניעות בסאלין" שהתחדשה נס ב־
צרחת, שני ,אספקטים. לה, בהתאם

לשני הכ-יוו-נים־ הפ1,ליטי?ם..- , -
. ביותר בבל:הפרשה -ה- "המדהים

,ההתחלה"הת־ מדהימה הזאת, הוא
חלתו של? פאלין. והיא מיתר, טובה,
מבטימה, אם תרצו, אפילו מזמירה,
הלילה'-, הספר : "המסע אל קצות
הראשון שעשה לפרסום שפו של
סאלין, .נתקבל בהתלהבות גלתי'
.ה ע ־ רגילה דוקא עליידי ה ו ג י
מאל,; מספר, האוטוביוגראפי כב-
יבול' כתוב בכשרון של מספר
שנון, רב: המצאות, ?ציניקן חפר מע-
צורים, בן העם השונא שלטון בא-
שר .הוא שלטוו. לא מקרה הוא,
בין מפארי שמו של פאלין ב- . כי
סוף שנות העשריט, היו טרוצקיס'
פיט יהודים מזה, אנארכיסטיט ו-
אינטלקטואלים נזסוג םארנור מזה,
ואיתרע לו פזלו לסארטר בעיין
טאלין. לאחר שהפילוסוף ד.אכזיסי
טנציאלי פיאר.ספר מספריו במוטו
לקוח מדברי פאלין, היה אנוס להת־
מחייבי פטקידיןימוות ייצג בראש ,
על .טאלין זה גופו... כן, קרה

"משהו" ביגתייט, לח"מחתדתיות"
של פארטר דרשמ, בכל זאת, יסו•

עמדמ קי־ ךות איתנים 'משכנעים. ?

צונית ביהס למשתפי פעולה, חיזקה

אתי מענזדס של:כמה ?וזופדיפ, של

פארטר בכלל !ה. לא נזיריך בנקו-
דה,זו ונשוב אל סאליו עצמו.-

כאמור. היתד, מהתחלה - טובמ.
וקוריו! מעניין: בפרק י זמן מסוייפ
.היו שני טופריט מועמדים לקבלת
ובקוד הידוע, ושניהם פרס ג 
נידהו מטעמים פוליטיים (השופטים
היי אנשי הימין הקיצוני או ה*
:מתון): שני• הסופרים הצעירים' מיו
השודיפ על אהדה יתדה לקומוניזם.
שמותיהם ו. אנדרי; מאלרו"יולהב־
היה :ויל." אותו. טאלץ. אי הוא-
:השמאל. הגיעו:הדברים איש , :עדייו
השופטים! איש .כך, שאהד . ליד,י
היןין, ביקש: להסביר פניט 'לבש-
דיני: *י סאליו ולתו^,לו אתיוהפרס,
חב3 צעיר;ב"אקמיון פואנםז'" (וו־
מפלגה המלוכנית 'זהאנטישפית) הו־
מארכטי*  ̂ די? לאותו:,שופט, שאם
,סט|;פאלי1? יקגל את הפרס,': הוא,
הפאמיטט הצעיד,; מתאבדי בראש

והפרט;אמנם לאות ,מחאה. • - חוצות
(אמיתית במגע.מטאליו בשלי אהדתו

או::5דומה) לשמאי. אך לא חלמו

עי־ר שגיוסהרבה מאותוויום, ומאליו

רוב אנשי . בקיצוניותו הימנית על

"אקפיון טראגפז". הוא היה לכרוזנו
? הצרפתים־ ' ?־ל; הנאצים היא?!'
מאמריו אנולי;? השטנה לכל שהוא'
צלפתי.::מסורתי י ודרישותיו ! הגלו-

ל•'?
̂'' להשמדת היהודים, היו ?י

1,

הגילו3ט-<המאויימיט ''ביותר אהד;,
,השרה גילוייט מלוג* :שלא בתקופה

£*?"*"" הוג^^נטלקטו־
,,צרפתיים. אפ אפשרי הדבר. אלים

הדי;ימאליז "עלה" על;כולפ, על

ש^טו)|ריא1;;:,ודרייה־לא־רושל ומד
דין על אלד. בקבלת ' דאס,י|לעלוה-

הנזמיןהיהנובש"את צרפת, לא היה
:"' . ;לא,..; ל^מרי :! קל'

,הגלי^חתחיל^אצילו מציניות וגפ
זוז, כנראה. בן העט הצרפתי היה
סאליו ועל: כד־גאוותו. ואמנם אמת
הדבר, הוא בא ממשכנות העוני
ומתוסר נל. בעמל רב גמר את לי-

מודי הרפואה, עם מיומו ציניקן
מנחיל, נעל הומור.סאוקאפטי וסג'
בון מקורי שבכוחו לרתק קורא
הן נקטעים פורנוגראפייפ, דון ב-
קטעי הווי מקיפים, מחליט להפוך
את הרפואה לאלטרואיזם. מיום
שנמכרו טפריו, יכול להתמסר לדי'
פוי הולים ענייפ, מאהדה לשמאל
וכנדאד, גפ מהבנה לגורל מיהודים
— לא היו זרות לא כל י כך. פד,
אירע בינתיים י שמועות הרבה נפו-
צו בענין זה. מכל מקום, סאלין
נתב את מפרו הידוע ובו מוצג
מימודי כנוכל גזעני, מראיי לכל
עונש שבעולם, מתהילה תקיפת
מאנטישמיות הפאלינית, שבישרה
, של בגונר. ממיותד את משרתם
טא־ מנאצים (סאדטר אמר עליוי
לין לא האמין בדבר מן הדברים
שהטיף להם, הוא היה מחופר כל
אמונה, מוא שירת את הנאציט

מציניות),

או אז, מתחילו לקרוא בצורה
אחרת את "המסע אל קצות מלי-
, כל כד לה", השורות שמקטימו
נעשו חשודות! רעיונות ; לפנימ,
נסתרים נזדקרו מבין השיטין. מי ,
י יודע, כליס לא שיטה סאלין נבר

אז . בעיני האינפדנאציונאליזט,
אשר ברובע הלאטיני ובמוגפאר'
1אס ?ופדז'דמךדה־פדה ? ט1$לין
.כי מפעט היד, שוב רעש, אט עורר.
לרעש ?ומ צביון פוליטי. ידידים
. תמת הוותיקיפ מדשלם , קמו לו,
.למתוח שעזבוהו. "כלום אסור עלי
ישאל הוא -̂ ' ביקורת על יהודים '3''.
:בתמימות מעושה,; כאילו בביקורת

מדברים. התם אמורים •
• הוא שירת בנאמנות: .את אדוניו .
הגרמניים. שמו היה בלן המכובדים
ביותר בקבוצת הסופרים שמעמידה
את כשרונה לרשותה הבלבדית
של מעצמו; הכיבוש; הנאצית. ונ־
אשר פטו, לאוואל, המיניסטדיפ
שלהם ושאר משתפי הפעולה מצאו
מקלט גזיגסארינגן, היד. גפ סאלין
בין "המכובדיפ"' ההט, יום יום יצא
הוא בפמליה של פטן־לאוואל ל-
, - שמירה על גינוני טיול. מבוקר
ממשלה בלתי קיימת, לנגד מבטם
של הגרמנים הלועגים למשרתיהם
מצרפתייפ, אשד הוכרחו לברוח
מצרפת, נה כ2ד ישבו דה־גול

ובעלות -מברית,

יום אחד בא 'סאלין אלי משרדו
; על כך '2ל לאוואל (סאלין מספר

."מארמון אחד לאחר"), ר בספרו
"ראש הממשלה הגולה", בחסות גו*
פנימ המתפוררת, בישר לו (כנר*
ממ בשמחמ לאיד): ^ראדיו לונדון
תך למיתה".. םן!־  ̂ הודיע, כי אנו
ליו הבין. המשחק הנפשע תם ובש-
לט. תודו ?הגיע. גרמניה לא ןזוכל
עוד להגן עליו. נראה, כי פה
שתתחיל כהתפרצות אנטישמית
"שיגרתית". נעשה לאידיאולוגיה

ולסוף לפשע, שדינו מיתה,
צרפת לא סלחה לו, וגט לא י5־
לד. לסלוח לו. זה לא היה רק ענין

של אנטישמיות או שיתוף פעולה
מתוך פחדנות. זו היתה בגידה ו־
תביצה להשמדה, שהפתיעה, לפ*
אבץ, השגריר־ . את אוטו - דקים גט
המרגל ?הגרמני בצרפת. מעניין הד*
בד. •י שסאלין ,לא, נתקבל באהדה
אפילו על השמדביט האנטישמיים,;
שראי בו חוליגאן,,איש. רחוב ללא

לו. , !.!חוסו. אשר כשרון טופריט
ושם ישב -ינרת לדבמארק י

פ^לין ־
הבוש תקופה' 'ממושכת '־:בביתי; '
ני: האפורים. דק.י לאחר שהונה, ;
הוא־ הלה במחלה;קשה, הותר לו
רא

י
לשוב לצרפת, בה ישב מבודה וי

שתיתמ ?צריכה י מפני: היד הנוקמו^
. ? להשיגו. י :

מפ• אחד לא!:זר" ;בט2רו "מארמון:
, הדפתקאותיו :מאז פר סאלין על
-קראנו את! הספד 3תשד המלהמה.
;למצוא צל של הרפת 0מ לב, בדי
הכל ולא נלוט!:הי:ל !וכלים, -
רוצחים, הכל אשמים — רק הוא

לבדו צדיק בדורותיו. הציניות שלוי
עברת את כל השיאים. הוא מת
ולא פר מחט, בשנאתו' ובתטביכיו, ,
ולא הנה על חטא. הוא אך. הוסיף
הפעט למנין הנלעגיט (ואולי גפ

,השנואים ?)'' את:ין ידידיו לשעבר, '
'שלא נהגו נו, .כנראה, הגרמניט,
תמיד בכבוד הראוי למשתף פעולה

"
י־ ;': ? ' ? ? -?: £

י
8סוגו.-

אמת$דבר, פאלין חוזר שוב אל
יב^בע הלאסיני. סםודנטיש י האופנה
קוראים בספריו ומתווכחים עליהם.
במאיפ מתכוננים י להסריט סרטים
מספריו, חדלים פלהתביימ';גסאלין
ובובריט בכשרונו הספרותי בלבד.
אני מקווה, צי בין מחיי זכרו של

. סאלין לא יימצאו יהודיט".
. מתצונן

דמותו של משודר
(סיף מעמוד 7)

מהייפ !מפוזת. מעלייה בפולמו
של יעקב (חדמייפ מתייחסים
י לאמור בשיר של שלום: "אבי
,פולםייעקב ל' שת בעריסה'-'
וכוי. — א.צ.), שהיא ירידה
- וצלילה לתוך תהומות האני ודר
פתטי, היא המכריזה על האל־
־אדפ, האדפ

? התיהאדט, על י"

היורש את מקומו של האל.
תמליו החילון בספרותנו ה־
חדשח חגיע לשיאו דווקא ב־
שירה הפותחת לפנינו טראנס־
צנדנטילת 'מדשמ, שהיא למעי
שר. היןנממ לצלילה לתוך פןייי'

נות־האני''.
עד כאן. אין כברור. קירצווייל.
יודע,; כי י־ מה שהיה קדושה אצל
האבות נעשו! שירד, בפי הבנים,
וכי מוטל על י השירה להזור אל:
הקדושה י הזרהישבחידוש,, ושמזרה

, ' כקדיעתייפ־ זו שבסינתאזמ ־קשה
פוף' ־דשה. קיריצווייל הוזבקד־ היא
' וי' גט איש ממצוקה הרליגיוזית.
אינו . ' מבחינה נפשית אינו יבול,
יכול, ואינו רוצח לקבל תחליפי־

אלוהים מודרניים,
ןן :פגש 'אני עפ קודצ־ בנקודה.'
ווייל, מבין לרומו . ומסכים *מי
במחלט: שים תחליפי־אלוהיט לא
יועילו ולא יצילו: באין אלוהים
אישי טראנסצנדנטי אין אישיוית,
אין אדם, אין פתרון, יש המוות
כלבד, אגל "ימ־אדם" של ש.
מוטעה־־של שלום אינו אלא גסיון ־
מסבר .להדגשה פאראפפיכ-לוגיר.
דקר" כנה ועמוקה, המפעמת אותו
כל ימיו —י מרגשת מציאותו של
מאחר, על הדיוקן משני, זה שמצא
אותו בקרבו ק. ג. יונו. וקרא לו:
י מספד 2. ודאי שאד נ א מ
תו אחר איננו "ימ־אדפ": בל או־
י עיייו של "ימ־אדם" ־אייו מצוי

חי
אלא במיחוס ועוצרי פכאן, וכאו־
תט גילויי תרבות שילהותיח ?),
שפירטם במאמרו פרופ' קורצווייל,
מכאן. אותו ,אמדי, אותה אישיות
בתיחירין, שאין י ה"חוקיט" דלגי'
ליפ תופסים בח, יודעת לצאת ולה*

ו ת — ב־יראת מ ל י ש  (•
עייפות ובהידאת אחרונות גפ יהד.

הפלד, *צויד, ברגח"ל.

זור (בעואימת הדראמתית שלי ,וו־
שיבמ לזכרון 'יעקב" היא מכונה:
ר,א:י מיוצא), וכשמיא יוצאת ואי־
נד, חתדת אל ר,א:י האמנירי, אנו
אומליפ: פלוני בן פלוני הלך
לעולמו, כמפר, ד"אחר' קס ומלך.
כשהאישיות <זאמ־-ירית חולו; ופרד
על" האישיות בת־המורי; מתגלה
כשדית, כאויבת ומתנקמת (תופעת'
ממזיקין בפאראפסינולוגיה), אך
ב־לצפ , היא הצינור אל ממראיס־
צ:ד:צימ האלוהית, אל מאלומיט.

ואין באן מקום למאריך,
חוזר אני אצל שלום 'ואומר, בי
יידע שירו גס את האלוהים עצנזו,
אט מבחינת ־טהה איובית כלפי
פעל", שהיא בגדר הדיאלקטיקה
מאמו:ית מאדומעולט, .ואפ מ־
בחינת התפילה, והיד שכתבה "יה־
—י בסוד־ אדם" היא 'גם שכתבה־
.השורד. ד:יגודיפ הנעלה — יאת
של הבגעמ דליגיו־ שגולמ' רגש .

זית:
,!זין האדם־ אלא יצור על־תוזוי
(אות־־מן! "ספר מ' רואי",

יעמ' 59)' תשב"ג,
 סיד הניגודים פועם :ס בשירתו

י

הלאימית של ש. שלים. בסוד מני'
גורים נבחני הפחדת העמוקים:
,ש בת־העילפ", "מערת־יוסף",
"אדמה", ושירי קוממיותישראל ל־
ש. שלום מפ לעתים גם שירי
יאוש־ישדאל. היד שכתב־ את
תימנון־מקוממיות הנפער, העילה
, הייא פסגת־השמחות: י.יום הדש",
גב שכתבה דברי יגון תהימי על

המתרחש בתקופת־התקונוה.
דויקא הנייגודיט, י ניגודי עלייה
זירי־", הם שעושים את שירתי
מפדות, של שלים חטיבה אחת, את ?
את שיווי־המשקל, יכן את התיקון
של הדמות השניה, של "האחר",
מוצא ש. שלוט. בשיר עצמי. אף
אפייתו בספרות, ביצירה הספרי־
חית — כאילו יש בכוחה של טפ-
לות לגאול — מיא, בעצם, •אמונתו
, לו בכוח הרפואה העצמית הנמצאת
מיד שירו. אין דנ-ואה עצמית זו
נימת מיד משיר אלא למשורר
גדול, משירד מהותי. ו?. שלום
משירד גזול מלא, משורו לעצמו
ולעמו פש־ויר בכל רמ"ח ושפי-'ה.
א, צייצלץ

ש^זזוו עם *וחנן. ע*םוו
̂:'גד מעדועתו מוזיאון וזדצליה)

פאת נרוריה גדצברג
9י- ן  נ ה 'ו ?2 הצייר  . שיחמ
מין לא תיתכן, בלי למשפיע
כמה מנחות יסוד על חיי האמנות
נאלץ, כי מיא מימ בין מאמנים
מפעיליפ ביותר בחיינו הזופנ"
ת"פ. היא איש מוצק ודינאמ'
המדבר ב-;ח,־ג, במבטא גרמני כל־
שמיא,־ כשפה רעם משתרבבות
מלים צרפתיות (טמקופת ישיבתו
בפאריס), הוא מספד "איך נלחמנו
על כל יצירה, וכל תמונמ :וצרה
מתוך מאבק ואפונה." כיוס זד,
מיסוזור. "יין האפנות ממול במיש

רביב?.:'
במוזיאון מקטן של הרצליימ מיצי
גו י יצירותיו משחי השניפ האה־
ריבות. מדוע דויקא במרצליה?
":י' תביני, זו כעין תערוכה של
,לוקאל־פאטריוט'''-. לאחר מכן מת־
כונן הוא י לתערוכה רטדופסקטיבית
בביתן תל:ר, רובינשטיין 3ד.ל־

אביב. י '
ישב:ו בביתו מכפרי בהרצליה'
פיתוה, ביר, מוקף פרמיפ ושימיפ.
מבית ספוג אפנות ופוב־טעפ, "כן,
זד. אדוות לאשתי"! בכל פי:מ צע-
צועים י דקיודאטיבייפ וכלים, כודס'
אות נמוכות, כרים • צבעוניים על
שטית שעיר, מנורות עט אהילים
מיוטמ, ונמוין, תמונות של יוחנן

בכל. . סימון. יש סגנון
 מוגדר ביותר.

י
סימון הוא צייר

הדבר יתברר לך כשמבקש לשוהח
אתו על עבודתו. להוא עובד .הר־
בה. הוא אינו צייר אבסטראקטי:
הוא קשור לאידיאה ולנושא טפויים
ונזקק לצורות שבטבע. אין. הוא
עונד תחת כיפתי השמי-ים, אך
התרשמותו האופטית באה מבחוץ.
ואכן בכל חמונמ שלו לואים ש-
משהו צומח וגדל. הצוד־ת פתפת־

מ!/ת. בוקעות ועולות בצמחים.
שגע־עשרד, שנד. מיד, סימון
גט, אז לא חבר בקבוצת גךשמואל. ,
צייד "דובאשקית" וחלוצים בדוח
חר־-אליזם חטוציאליפסי. בעצם, ב־
תפיסתי ובגישתו ליצירה האמגו־
תית בארץ הוא רואה עצמו בסולל
דרו לאותפ ציירים צעירים בהת-
יישבות העובדת מפצייריט כיום
תמונות 'מופשטות ואיים נבדלים
במאומה מחבריהם העובדים בעיר.
את. מעגל יצירתו מתחיל בגיל
המש. היה יושב ומצייר במחברת
בשמילדיפ שיחקו. פשמקיחפ בחוץ.
:מו שהיתר. צרפתיה עודדת אותו.
עד מיום תמצא אצלו' באתךהספ־
בהן נשתמרו , ריפ ממזרות ישנות
ציורי ילדות אלה. כבר אז ביכר
אצלו חוש לקומפוזיציה ולחלוקת
השטח. סימון נולד בברלין. כאשר
עמד על דעתו ונעשח עצמאי עזב
את גרמניה ונסע לפאריס. עשר
שו.יפ ישב ועבד בצרפת ואפילו
נעשח אזרח צרפתי. אד.שמי אירו-

יעלה ־ פה 'ד"ינקדלו ויומן .סימון.
לארץ, עבד בפרדסי השרון, :טע
צצימ וצייר — שבי עיסוקים תכרו־
כים זה בזה. איתפ צבעי יאומת
הומים־אדמדמיס השללטיט בלוב
 תקופה.

 י
תמונותיו באו לו מאותה

"צריך כשרון •אך ,צריך גם הר-
— — מדגיש סימון ־י? בה לעבוד י
וצריך גט העזה, העוד, להתמודד
זום הצבעים'". והוא מרבת למת-
מודד, כי הציור אינו מלאכה קלה,
יש התלבטויות. הוא מרבה' לנסוע
למרכזי האמנות כדי ללאות ולמת'
לשט. היד. בארצות־הברית, ביקר
פעמיים באמדיקה הדרומית, הת־
עניין הרבה בציורי־קיר וניסה• את
ליי כוחו בהם. במה מציורי־הקיר ש
. מפעל־הפיס בתל* מוצגים : !:בבין
אביב, באוניברסיטה בידושליפ, ב־
מכוךוייצפן. ברחובות ואף בלי־
בדיה ובחוף־משנמב. אין, הוא רואמ
בציורי־חקיר עבודות דקוראסיביות
גרידא, אלא אמצעים לחחדרר. אי־

דיאית ותכניס שוניפ,

© בךממי, נויכה ד"ר: מלון
רפואי לרנטעאיוז, י עבדי־לועזי.
חוצי ניב, תשכ"ו (52+112 עמי),
 "החוט המשולש",

י. .גילדן:י
י
־*

"הרבות ?וחינוך", תשכ"ו (240 עי).
:הצווזןן ", סיפור: היס- * "הכלב
א, עקבי אוריאל  טורי מאת ,
רישומים — ל. שוורץ. הוצי "יזרע'

עי). ־ אל", תשב"ו־(166 •
ז־ודם", סיפור, י * פוצ'ו ו"פוא

ויגי 709 ..מטרה". תש5"ו חוזיי'
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כוללת חומר מגוון ב־14 מדוריה העיקריים ומשמשת
: 

חומר עזר ממדרגה ראשונה לתלמידים ולמורים כאחד.

ההחתמה ומשפת בסנינ'י ''מסדה", מפיצים וחנויות הספריט'?

מסדה" בעי'! . ד חוצאח " ?̂ן
בוטינסקי 21 - טל• 724112 '4-̂' 1 זמרכ?: רמת־גן, דרך זי

: תל־אגיב, רחוב הרצל 2 — טל• 56628 /***01\ סניף ראשי
 . י

- 

, 
־־ ־ ?  ̂

(סין< מעמי 7)
מצומצמת זו !ושותפות הי לרו5
משוררי הדוד — והן. בולטות .גט*
ב- - יוחד, מורמות ביותר, דווקא
אסתיטית במווותט שנטלו עליהפ
את העטרה ,של-שליהי־ציבור. על
לא . לוכד, כי " יאפשר ? דויד פהנל. :
חיה בדורו;נושורר עברי :מסוגו,
שכליו שיראי את !*מנות!־ בסוהר
כזה, (ניסוי מעניין באינפרפרטאצ'
יד, מפורטת י לנבי, סגולותיה של
זומנות השיר של סוגל ימצ* ד־
קורא בספרו של נתן זך, "זמן
וריתמוס אצל נדגסון, ובשירה ה־
יחה).

זו .זד^ מודרנית", ;שיצא לאיו' -
, בשבת" מלאכ־ ̂ייאפשר: 'והפריז ;י 
.ת3 של י עורו הספה ר ן -!מגי ס.
ןתז! ,סופר ג'וז̂ל של כינוס יציריזו
ו!5מ־ היא !משימה אחראית. נ;יותר,,
יוחד כשמדובר במשורר עברי —
, יודע מתי ימ:ד, למחדו' שזורי מי
רזו שניה. אינני יודע ;כינוס דד
פ,?, שזכה למלאכה ',!!לפר, כפ־
לאכתו של. פגימ, הוא !דק, בנר־
אה, אח כל העתויווג' העברית
בתקופת יצירתו של !דויד פוגל,
התחקה ל:ו רק אחרי!: כל שיר
כלי מאמר זרי . שלו אלא גפ אחרי
שימת עליו וכל ציון־אגג. זכרתי
כמה פריטיפ סריביאלייט!הקשורי־פ
? וך3י בטוגל מלפני הרבה. שנים, י
עוד מלפני לידתו של דן סגיפ,
וסקרן הייתי לראות אפ הוא מצאש
— ואכן. אף אחד 'לא נעלט מפיני.
הביבליוגראפיה היא מלאה. ; ה־־
"הערות לשירים" הן מאורות עי*
? לפרטי פירי לתאריכים, . ניים יאשר
סוממ, לרקעס הביוגראפי, .וחידוש
!•אד,—למשקלם. ,פתת־דבר' המקי1
(63 עמי) הוזז מלאכת־מחשבת של
איסוף פרטים - ביו,נח!!פיים, ניחוח
של זהיר של השפעות, :של מקומו.
המשורר בשירת דורו, של גלגולי
' ?ושל ־ערכה ־רפוטאציד,' עלו,

ש?ולח ונכונה. : !:? .

נשאר עוד לומר משהו על צו-
רתו החיצונית של הספר. אולם
הואיל וכינוס שיריו של דויד 6וגל
פירספ בעת ובעונה זוחת עם כינוס
שידים אחר, זה של נה שסרו"
על־יז־י אותו מו"ל, ונאותה צורה,
ייאמר 0קד;ו על כך במפורט ב*
רשימה הבאה. יש ויש מר. לומר

־ בעניין.זה,
־" על8ה !גרודז:8קי '; -

* :
@ אירודזו, םטון: חיי מלבאל?
אנגילו, י תירגם ש. שניז;ד.
ו

י
 " חשט"

:הדלי "עט עיבד".
•: (825 עי).

שנ? נוו^טנים
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תולדותיו נתרנות העמים, בםפרות
ואמנות מימי קדם תד זמננו

, . המחל 18 ל"י' תוקפו רק עד ־31 במאי'
"
* .המחיד
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 מדור ההפצה, "דושלינו :
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.וזםובייטיימ . -, לק־ייאת דעידוו הטופריט
כתוש הוועידח חי23 של המפלגה הקומוניסטית בכרית־המועצות
התהילה התכונה .לקראת ועידת הסופרים הסובייטיים, שנועדה להתקפה
על הסופרים המתקדמים והסודרים, העתונים הספרותיים הרשמיים
בראשי. תובותיהי של הספרות — את נאמנותה לשיטת הדיא־ מעמידים ,
. הקומוניסטית. במליאת הוועד של אגודת ליזט הסוציאליסטי ולמפלגה
ה־96 שלי לנין , הולדתו. . הסופרים הסובייטיים, שנערכה במוסקבה ביוט
(מ־20 עד 22 באפריל) הושט הדגש על העורך לתאר גיבורים חיוביים.
המאבק נגד "הפגיעות הרעיוניות, שבעזרתו מנסה התעמולה האימ-
פריאליסטית לערער את השקפות האנשים הפובייטייפ" — הוא עיקר
ת3קידט של הפופריט, לדעת חמרצה חראשי של האגודה א, אלכסייב.
, שייביפ לאגף הריאקציוני־הקיצוני, וכיגיהט כמעט כל הנואמים במלואה
ז, ק ד ר י נ ה, ששימשה עדיהתביעד, במשפט הפופדיט, וכן א.

, מחבר שיר ההשמצה נגד יינטושנקו. ב מרקו

-
' .' " הוועידה הי23 והםופרימ ' - . .

.לסופרים בוועידת חמפלגח.ה־22 •נתגלה . לעומת: החלק הרב ,שהיח
בוועידה 'הי23 יחם .של קיפוח גלוי כלפי הסופרים והספרות, טוורדוב'
מקי, שהיה מראשי המדברים בוועידה י ד,־22,' ובסופה, י נבחר לוועד
-י;. לא חיה כלל. ברשימת הצירים' לוועידה.ד,־23, המרכזי של המפלגה,:י
נאום הפעם, ־ במקום נאומים בענייני;י ספרות בוועידות הקודמות, נשמע; '
אהד בלבד — של מיכזזיל ש ו לו חוב, שהיד, מוקדש :להתקפה על
הסופדים המתקדמים. בסוף חוועידד, נבחר רק"שולוהוב לוועד המרכזי
— : כחבריי ועדת הני־ ־ החדש (ריבציוכ נבחו; כסגן, ומוקוב וסימונוב
קורת. שאד נציגי אגודת הסופרים —"סורקוב, קוצ'טוב, סופרמוב -
שוב. חחלטות הוועידה בשאלות הספרות מבי&רות הגברת לא נבחרו ,

:,־ופיקוח החמור על הסופרים המתקדמים.'

פרה־לנין - לא הוענק -
השנה לא הוענק פו־ס־לנין לספרות — דבר שלא חיח לו תקדימ
בחצי יובל השנים האחרון. העתון "פראוודה" כתב, •שיש לגנות את
־דאוייט לקבלת הפרס. המוסדות, שהציגו רשימת מועמדים בלתי ?
(הרשימה האחרונה, שפורסמה לאחר סינונים רבים, כללה את המשורר
ווזניסנטקי, את הסופר (היהודי) י. גרמן, ואת הסופר הבילורופי ביקיב,
שפירסס רומן הבולל תיאורים שליליים של תקופת סטןולין). אי הענקית
הפרס ו"נזיפה בספרות הסובייטית עשו רושם מדכא בקהל הפופרימ

ובציבור הסובייטי בכללו..

הצבא והספרות , . .
בעתון אגודת הסופדים .מיום 26 באפריל 1966 פורסם מאמר חמותה

מאמר של קררין ביקורת י חמורח על הירחון "נובי מירי? שהדפיס ,
"עובדות ואגדות". המאמר הועתק מתוך עוזו! הצבא האדום ועל. החתום
באו: המרשל רוקיפוגסקי, האדמיראל גאיקיב, ומפקד היל־התוחחניט
באור , הגנרל חליבניקוב (בדימוס), המאמר מתרעם על כך, שקרדין הציג
הביקורת עובדות י היסטוריות, שסביבן נרקמו אגדות רומאנטיות. מאמרם
הירחון "נובי , של אנשי־וזצבא, הסובייטיים מראה, שהקו חמפוכח של
מירי' נראה להם כמסוכן לחינוך הקצונה וההיילים הסובייטיים. יש
לשער, בי מאמר זח הוא חלק מהמערכה להכשלת "נובי סיר* ועורכו

טוורדובפקי — מערכה, שהתחזקה כעקבות הוועידה ח־23.

י ב.
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