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רביקוביץ, דליה - זוהי

ז ו פ ת ה
 / נפשי. שביקשה את אמצא / רבים מאד ימיס .בעוד

קבין. תשעה שלחה אמשוך / נפשי שלחת את לי אמצא
 / נפשי. מתועבת ארחק / רבים מאד ימים ובעוד

הטפשים. מן נפשי נקעה / אנשים מכעס ארחק
 / אלוהים לי יתן כה אם / יבנה לי מידות ובית

 / עונה אין אף קורא אין בו / וחסר. בו יתר ואין
שיער. כבודו כנף ועוף / יהים עליו כנף ועוף

 קראה המלא, בעמוד הסתכלה תכולת־העיניים הנערה
 האחרונה. השעה חצי במשך כתבה אשר את מחדש
 השורה את ומחקה העט את נטלה קל, הירהור אחרי

 תוקפנית לה נראתה היא הטפשים.״ מן נפשי ״נקעה
 לא לפחות ועקרבים.״ פתנים ״חמת רשמה: תחתיה מדי.
לאחד. אף עלבון בזה יהיה
 אז היתד, רביקוביץ דליה שנים. חמש לפני היה זה

 בטלפון לא גם באלחוט. עבדה לא היא בחיל־הקשר. חיילת
 את קראה היא אחר. דבר בשום לא גם בפקידות. לא גם

דוסטוייבסקי. של ועונשו החטא
 הוא שבועות. שלושה זו למשרה לה הקציב חיל־הקשר

 הת־ חיל־הקשר חודשים. שלושה גם לה להקציב מוכן היה
 לכל להעבירה ביקש הוא דליה. רביקוביץ הטוראית מן יאש
בהצעה. ענין גילה לא אחר חיל שום האפשר. ככל רחוק חיל,

וההס ההשכלה אגף — מעוניין חיל נמצא כאשר בסוף,
 דליה רביקוביץ הטוראית מדי. מאוחר היה כבר — ברה

 גבה בריאות. מטעמי שרות, חודשי שמונה אחרי שוחררה,
בעמוד־השדרה. ניתוחים שני בגלל לקוי, היה

 חודשיים בילתה שם למרחב, למערכת עברה הצבא מן
 ביותר הרעה הכתבת היתה היא כתבת. בתפקיד נואשים

 היא ידיעות. לאסוף אותה שלחו העברית. העיתונות בתולדות
 היה מישהו, עם לדבר כשנשלחר, ידיעה. שום מצאה לא

 לעתונאים. אינפורמציה מוסרים אין כי לה מודיע הלה
 מסיבת״ של דו״ח היתד, לפרסם שהצליחה היחידה הידיעה

 היום למחרת השלישית. לכנסת הבחירות סדרי על עתונאים
 אשר את הבינה לא רביקוביץ דליה הכתבת הכחשה. באר,

, במסיבה. נאמר
 להתכונן שבועות שלושה לה נשארו אותה, כשפיטרו

 זאת היתר. הצליחה. היא באוניברסיטה. לגימלה לבחינות־פרם
 שלוש במשך הכשלונות. שנת אחרי הראשונה ההצלחה

 הסטודנטית עברית. ולשון אנגלית ספרות למדה שנים
 כי טובה, תלמידה היתד, רביקוביץ דליה

 כך אחרי־הצהריים. התקיימו השיעורים
 שהיא מינהג הצהריים, עד לישון יכלה

האפשר. במידת היום, עד בו מתמידה
 ללונדון, הובילה האנגלית הספרות

 הזכרי המין נשים. שבע גרו בוו לבית
 בעלת״ ארבע. בן גבר על־ידי מייוצג היה

 האפשריות הליגות כל הברת היתד, הבית
ומשת הקולוניאליים, העמים לשיחרור

 בכל בעגלה) הילד (בלווית קבועה תפת
 אוסף היו הבית דיירות שאר ההפגנות.
וגברים. מדעים חובבות של בינלאומי

 כסף בעזרת שמומונה שנה, אחרי
 ספרי כמתרגמת לכן קודם שהחזיחה

 לאילנור הזכוכית סנדל (למשל: ילדים
 מזוודה עם ארצה דליה חזרה פרג׳ון)

 עיניים. ודלקת מלוכלכים בגדים מלאה
 ברמת־גן, בחדר לבדה לגור נכנסה היא
 ארוחותיה, את לעצמה מבשלת היא שם

שיריה. את וכותבת
★ ★ ★

 לספר / לביתו שב המת והאיש
 בניו יחרדו לבל / מותו על לבניו

הזה. הנורא הדבר / למשמע
 שעשה מי / המתים בין עוד היה ולא
 / המתים בקברות וראו צאו / כזאת.

כזאת. שעשה סי יש אם
 שבעת כל / מש ולא עמנו ישב והוא

 מאתנו ייבדל איך כי / אבלות. ימי
בצער? לבד ואנחנו / למנוחת

.. / אין־מספר ושנים ימים שבעת .
 כל / מלפנינו רצון שיבוא עת בכל

 עזוב / עלינו ינבר שהצער אימת
עמנו. ■עזב
 בת היתד, דליה .1943 בשנת היה זה
 אבא, הולדתה. יום לפני חודשיים חמש.

למות. נדרם בחברת־החשמל, מהנדס
 של בספרה השירים 28 מתוך חמשה

ל מוקדשים תפוח־הזהב, אהבת דליה,
 כל על חותמו את שהטביע זה, מאורע

 האסון אחרי חודשיים ואופייה. חייה
 התאומים, אחיה ושני אמה עם עברה

 שהיו (״רמי״), ועמירם (״אחי״) אחיקם
הם (״היום חדשים ארבעה בני אז

 האם, גבע. לקבוצת בעמק!״) ביותר היפים הנערים
 הוזמנה בעיר, ידועה מורה אז כבר שהיתר, מיכל,

 שלושה עם לבדה שנשארה אשר, בשביל שם. להורות
 רוחנית, משיכה בעלת רק לא גבע היתד. קטנים, ילדים
חדשים. לחיים מסגרת גם אלא

 כמה לה יש חמש, בגיל אב בלי הנשארת ילדה
 בחברה. למרוד תוקפנית, להיות יכולה היא אפשרויות.

 עצמה, בתוך להיסגר יכולה והיא להישבר. יכולה היא
זו. בדרך הלכה דליה רגשיים. חיים בתוכה לפתח
 אחד היא הגלבוע. הר מול קטנה קבוצה היא גבע

 על ששמרה חברה בארץ, ביותר הקנאיים המשקים
 המקוריים, לרעיונות צמידות של קיצוני כמעט מתח

הזולת. מן וגם מעצמם, הכל דורשים שחבריה קבוצה
 הראשונה בפעם הנקלעת שש, בת ילדה בשביל

 גבע ילדי קלים. אינם החיים כזאת, מונוליטית לחברה
 חייבים אחידה, תלבושת לובשים בבית־ילדים, מתחנכים

 עובדים בשבוע, פעמים חמש לפחות ושמנת גבינה לאכול
מאד. צעיר מגיל קשה עבודה

 טיאטאה ירוק, בצל של קילומטרים ניכשה ר. דליה
 הזדמנות בכל להעלות שנטו בידיים ריצפה של דונמים

 הירק, בגינת שעבדה שעה תשע, בת כשהיתה שלפוחיות.
 רגבים. של לתחרות־קליעה מטרה האחרים לילדים שימשה

 הועד הגמר. לפני שעה חצי בכעס, העבודה את עזבה היא
 נוסף. ליום־עבודר, כעונש, אותה, דן חברת־ד,ילדים של

 כמה התקיימו במשק, ר. דליה שבילתה השנים שבע במשך
בהתנהגותה. לדיון ישיבות וכמה

 ,12 בת ומנומשת שמנה נמוכה, נערה ר. דליה כשד,יתד,
 ר. דליה ולילדים. למבוגרים לציור חוג בקבוצה נפתח
המש נשרו אט־אט בקורס. שהחלו מעשרים אחת היתד.

 מצא החדר, דלת את המורה פתח כאשר לבסוף, תתפים.
 גיל עד ציירה היא אחרון. שריד לבדה, יושבת ר. דליה את
ההוצאות.״ את שווה היה לא ״המאמץ הפסיקה. לפתע .17
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וון שנוכבה המשווות

מאוהב
 ספרי את ר. דליה ארזה ,13 בת כשהיתה בינתיים,

 1 חוגים בגמנסיה ללמוד — הקבוצה ברשות ועברה
 ושונוו זרות משפחות אצל זו, אחר בזו גרה, היא חיפה.

 זו יותר היתד. אחת ״כל והאכילוה. חדרים לה שהשכירו
נעימה.״ באמת היתה האחרונה רק הקודמת. מן

 ליט באה לא שאמה לבדה, שחיתה המוזרה, הילדה
 בדו עוררה חיסורים, אישורי על בעצמה שחתמה הורים,
 שול בשם נערה מהן, אחת חברותיה. סקרנות את הטבע
 השמוע את הפיצה היא לדמיונה. מעצור שמה לא כהן,

 הבוק עד לאורם וקוראת נרות בלילה מדליקה שדליה
בכישוף. עוסקת ושהיא למבוגרים. רק שהם ספרים
 למאו תנועות־הנוער, בכל לבקר דליה הספיקה הזה בזמן

 תנועו, שתי לתנועה, אחד ביקור של ממוצע בהספק בהן
הצופים. בתנועת חודשיים, היה המכסימום לשבוע.

 בתול אך מעם שדיברה לבדה, שהיתר, הבודדה, הילדה
 עת זה ושהפסיקה חיה, נפש עם התידדה שלא פנות,
 של, כל היה לא שירים. לכתוב לפתע החלה — לצייר

 ההופע לפני שנגנזו מבויישים נסיונות היו לא מעבר.
 <חד — להפליא מבוגרים היו השירים הראשונה. הפומבית

זוכרת. דליה אין אותו הראשון, מן
 נשירי כשבעים רביקוביץ דליה כתבה שנים חמש תוך

 לספרוו מחברות בהוצאת שיצא בספרה, כינסה 27 רק
 במוספי! פרסומם אחרי חלק — גנזה האחרים את

קודם. חלקם השונים, הספרותיים

★ ★ ★
 י מראיו טובו / אוכלהו, את אהב / זהב תפוח

הרואהו.' הוא כי / לבו אל שם / למאכלהו,
 ׳ התעצב: אילן / סמנו, חכמתי / ירהב: בו אתרוג

ישיבנו? מי / נחשב, פחז / ואיננו. ימות
 התקצף: אילן / הפתי! היבונה / סרהב: בו אתרוג

שנאתי כסל כי / היטב בן חזור / היא, וחטא היא סרה
 ׳ מכהו אל הלן / אוכלהו, את אהב / זהב תפוח

לשיניו. ברות
 א / בעורהו, בא / באוכלהו, נבלע / זהב תפוח
בבשריו.

 דפקו 1954 של הסתו מערבי באחד
 לאו של ביתה דלת על נפחות חיילת

 שיריב של מחברת ובידה גולדברג,
 ה נקי. בכתב להעתיקם הספיקה שלא

 קודו אותה, הושיבה הח־תיקה משוררת
 ביק אחר־כך השירים. את להעתיק כל,
 אחר שבוע. כעבור לחזור ממנה שה
 ביותר חמות במלים אותה עודדה כך

לפרסומם. ודאגה שיריה את לקחה
 לשלוו שיגרתית: הדרך היתד, משם
 למנוו להדפסתם, לחכות לעתון, שירים

 סמ תשלומים לקבל שגיאות־הדפוס, את
ע׳ לתחרות שיריה הגישה פעם ליים.
 מפני נפסלו השירים אך אקו״ם, פרס

 בטת נתגלתה המחברת של שזהותד,
 השופטת אחד לתקנות. בניגוד עת,
 לספ מחברות מו״ל זמורה, ישראל היה
 ה למשוררת הציע התלהב, הוא רות.

 המצומצמת בחוגים ספר. להוציא צעירה
 היתו השירתית, ליצירה בארץ הצמודים
 המשוררו של כוכבה מפתיעה. התגובה
 ה נתקבלה רעש, בלי דרך. הצעירה

 המנץ מן כמשוררת 23,־ד בת נערה
 כלשהו מרעש מנוס היה לא זאת בכל
 ״לז כי דליה הפליטה מסויים בראיון

 קיבוץ הפרחת־השממה, בעיני חשובים
 התכוונו היא התקומה״. וחזון גלויות

 תעמולה אינה השירה לדעתה כי לומר
 הציבור עניני את לבטא חייבת אינה
ר, של המדוייקות חוויותיו את אלא

ב׳ כפגיעה נראו הדברים אולם משורר.
 או בתפיה על הנושאת ציפור־הנפש,

 יושביו דבר. בית של קומותיו ארבע
 זה אחר בזה זעמם חצי את שיחררו

רצופים. שבועות חמשה במשך
המשו של המדוייקות החוויות הן מה
 לזו הנאהבת תחושת את המדמה ררת,

 החולמת אוכלהו, בפי האובד תפוז של
 לעופו או לצבי דודי לן ״דמה

 סובב ״ראשי כי וד,כותבת
ה־ האבן את למוש / באוותי הולן

...׳׳ הראשה האבן את לרוץ / ראשה
 רווקה לספרות, מורה רביקוביץ, דליה

ש חיננית, נערה מקצועית, ומתבודדת
 ״זה בכתפיה. מושכת ומנומסת, קטה
יומן!״ לא

כי
איילים,-
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