
שתיקה של קשר ן המשיח ב ל ה
ם א. מ ה ת טל מ טיפרו

 בסיפויה נתקבל משישים, שנות בסוף אחד, יום
 אביגדור והמשורר הסופר מאת מיכתב בירושלים הלאומית
 שחיבר משיר העתק לו שימציאו ביקש הוא המאידי.

 כלשהו, בעיתון פורסם השיר לסני־בן. שנים עשרות כמה
למשורר. אבד והעתקו

 ימים כעבור למבקש. נשלה ותצלומו אותר, השיר
 ד,מאי־ אב״גדור בחתימת נרגש, מיכתב־תודד, הגיע מיספר

 נמחק וב״מעט נשכח כמה עד השאר, בין ציין, שבו רי,
 התרגשות אפוף הוא כך ומשום העיברית, מחסיפרות

 האבוד. שירו את ומצאה למענו שמרחה ספרנית, מאותה ,
 המאירי אביגדור הוזכר האחרונות השנים עשר במהלך י

מאז הסופרים ׳אגודת בירחון קצרים מאמרים בשלושה
 השנים בעשור מילאו סיפרותיים שמגרים שעה ניים,

מאזניים, של עמודים ומאות עשרות האחרון
המאיריז אביגדור מיהו

 מיטיב התכלת לשמי חץ בסיפרו קסטלר, אריתור
 שלי, כמוצאי המאירי אביגדור של ,״מוצאו לתארו:

 וסופר משורר בתור למדי נתפרסם הוא מבודאפשט.
 הלשון עם והאולטרה־מודרגיים הנועזים בניסוייו עיברי,

 שתיר־ שעד. חלה ידידותנו ראשית התנ״ך. של המאובנת
ב נתפרסמו, התרגומים לגרמנית. משיריו שניים גמתי

 הסיפרויתית במסה — במיקצת מנופחים שבחים לוויית
 המשמש המאירי, בברלין. ציוני בשבועון — שלי הראשונה

 מוצק גמוך־קומה, אדם הוא ישראל, במנגנון,ממשלת עתה
 אייש־מדון נלהב, כמתגעש, דובר עצומה, תנופה ובעל
סוערות. להתקפות־זעם *ונתון

רילקה, של מעלותיו על ויכוח בשעת אחת, ,״פעם
 על וביצע הריצפה, על עדשות־מישקפיו את ניפץ הוא

 מגירות לקמח. שנטחנו עד נלהב, אך קל טחול גביהן
 ראדאורו שלא כיתבי־יד גדושות היו שולחן־עבודתו

 לפרנס עליו היה ועוד כמוני, כימעט חסר־פרוטד, היה הוא
 הקטנה בדירת־העוני הריצפה על לנתי תכופות ובת. אשד,

הירקון...״ בשכונת שלהם,
 ההסתדרות חבר היה המאירי אבעדור אם יודע איני
 מקריאה אבל בזה. להיות כדאי היה שבה בתקופה
 טוב מונים עשרת תקופה אותה הבין שהוא במר בספמו,

ארץ־ישראל־ד,עובדת. סופרי ממרבית יותר
 1921 בשנת המאירי(פייערשטיין) אביגדור עלה כאשר

 החווייה מאחריו היתד, כבר ,31 כבן והוא לארץ־ישראל,
 שהעם ספרים, בשני הנציח שאותה חייו, של הגמלה

ובני הגדול השיגעון :1ה־ ממילחמת־העולם זכרונותיו
מטה. של הנוס *

 לספריו האנטי־מילחמתית, ברוחו קרוב, הגדול השיגעון
 זהו׳ חדש), כל אין (במערב רימארק מאריה אריך של

 הטירונות, הגיוס, הכרזתה, מרגע מילחמה של סיפורה
 שיבה פציעה, עוד לחזות, שיבה קצונה, פציעה, חזית,
 שני ניצבים המספר לצד בשבי. ונפילה לחזית שנייה

 הזקן. ואססריינר הפלוגה, של הטלפונאי מרגלית, :יהומם
 אנושי רקע על עמוקה ידימת נרקמת השלושה בין

 שטוב־ הלייטננט כמו דמויות ניצבות מולם ואחוות־לוחמים.
 (פגר). סייגר ושר־האלף שטורם), פחדן (קצין ניאק

 הרעב, המוות, המילחמה, זוועות את תיאר המאירי
 כותב־ סופר ששום כפי המיקצועית, הקצונה יהירות
 מילחמת־ את דאה הוא לתארם. הצליח לא אחר עיבריית
 עם וחד אך יהודיים, מישקפיים בעד הראשונה העולם

ופציפיסטיים. קוסמופוליטיים זאת ,
 הומור רווי סיפור־ההפשך, הוא מטה של בגיהנום

 נדדו וחבריו ד,מאירי אביגדור השמיים. חיי על ופאתוס,
 סבלו הם במילזזמה. המתפוררת ברוסיה במיחנוודשבויים ן

 חברה ומטורפת. סאדיסטית אכזרית, חברד. של בליבה
מנד,ל בד, למצוא שניתן לאכזריות, רחמים בין חקרועד,

 שלו שהאידיאל אנטישמי, וטירוף בולמוס אחוז אחוזה
בבשר־יהודים. דגי־האגם את להאכיל הוא

 ד,מאירי אביגדור של הנדוניה היו אלד, ספרים שני .
לקירבד, לאמץ נטייה כל גילתה שלא העיברית, לסיפרות

ספר־ את שקרא הזה, המחר ההונגרי הסופר־משורר את

 כימעט ד,מאירי אביגדור אם. חלב בשם הראשון שיריו
 שבהם והממון הכבוד כיבודי ממטר בנתח זכר, שלא

 להמשיך נאלץ והוא הזאת, בארץ סופדים להלעיט נוהגים
 הרומז־ סידרת את חיבר הוא סיפרות. של בגיד,נום לחיות
 מאשר יותר העיבדית הלשון לגמישות שתרמה הזעיר,

 הכתב. על מלהעלותן הדלים שאין לאומיות חוויות כמד.
 התיאטרון־ד,סאטירי את וייסד פיזמונים, חיבר גם הוא

הקומקום.
אנוכי״ לביא של ״פוחלץ כ.

 שנות של העיברית והשירה הסיפרות אריות בינות
 את ד,מאירי אביגדור לחם וארבעים, שלושים העשרים,

 עצמו: את תיאר משיריו באחד שלו. מילחמת־המוסר
פרחים... כצרור ותוכי / אנוכי לכיא של פוחלץ

משתכשכים חיו 30,־ד שנות של העיברית שסופרי שעד,

המאיר■ אביגדור

 קארלס־ של ד,מינראליים במים הארצישראלי הקיץ בימי
 פריצים, של מגפיהם וליקקו ומארינבד, באח באד,

 ״מסע את המאירי אביגדור כתב ומצגאטים, גבירים
 אנאכרוניים), הפראית״(רישמי־אגב באירופה

 וצלף אירופה, של אושיות־הטוסר התמוטטות את ניבא
היהדות. תרדמת לעבר עסוק בסארקאזם

 שמחברי שעד, השנייה, מילחפת־העולם תום עם
 של דמויות ליצירותיהם דוחסים החלו בעיברית הספרים
 בשם רומן המאירי אביגדור פירסם וניצולי-שואד״ פליטים
 ספר — וארץ־ישואל היהדות השואה, אודות הלבן המשיח

 הופץ שלא כימעט כלשהי ותמוהה מיסתורית שמסיבה
 מכרימת־ עכברושים ניזונים הזד, היום עצם ועד ביישוב,
מבתי־ההוצאה. אחד של במחסנו עותקיו של הקרטון
7 הלבן המשיח מהו
 מהולנד שעלה לאב בת כינרת, בתיה של סיפורה זהו

בירושלים. והתתנכה גדלה בתיה מתימן. שהגיעה ואם

 בדרכה בסבתה. לפגוש לאירופה נשלחה לימודיו; תום עם
 (בן שרונד, יליד גרמני צעיר על־ידי בכחש סובבה היא

 שמחנה אלא נאצי. למחינד״־ריכה שהובילה הטמפלרים),
 כת של בשליטתה מצוי היה אחרים, למחנות בניגוד זח,

 יובס, היטלר ישל הנאציזם כי לד, שהוברר אולטרד,־נאצית,
 הלבן, המשיח בעזרת בעולם להשליט עליהם יוטל ואז
הנאצחם־ד,עליון. את

 לאוויר־העולם המילחמה, בתום להביא, נבחרה בתיה
 בנו אריך, נקבע המייועד כבן־זוגה הלבן. המשיח את
 את עוברים ואריך בתיה ?). (קרום גרמני איל־פלדה של

 בסיגנון וניתוחים, לנסיונות שיועד במחנה המילחמה
 ר׳ הוא העיקרי שפן־הגטיונות כאשר מנגלה, דוקטור

 ה־ בתום דתו את הממיר חסידים, של רבם נחומקה,
 המטפלת בתיה, של סבתה גם נמצאת במחנה מילחמד,.

 ודד הטחנה סיבלות במהלך בלתי־גלאית. במסירות בד,
ברעותו. איש ואריך ביתיר, מתאהבים מילחמה,

 פוש־ נגד מישפט מתנהל במחנה מסתיימת. המילחמד,
 למישפטים נבואית פארודיד, בבחינת שהוא עי־מילחמה,

ני בין הספר. כתיבת לאחר שנערכו פושעי־מילחמד, נגד
 צירה אשר ומיסתורית, מוזרה דת מתפתחת המחנה צולי

 נישאים, ואריך בתיה נחומקה. ׳ר הוא ומבשרה המרכזי
 כותבת ופחדים, היסוסים אפופה היא מתעברת. ובתיה

 כשיכין לפרי־בטני אספר ״מה ובו: לעצמה, יומן
״מא ז אחרי־כן לקרוא לו אתן ומח ץ סיפורים

 כגים־ פילגש ״מעשה ? פלישתים״ ערלות תיים
לק התחילו עם ומייד — דאנטה? — עח״ץ

 המכשלת במכשפה מעשה אנדרסן? את — רוא
 מתוף ומרטטות חודרות והאצבעות ילדים

ז״ הרותחת הקלחת
 בדרום־אמריקה, המתרכזים המשיח־הלבן, כת כוהני

 אותה לחטוף מנסים חם בתיה. של הריונה לשמע שמחים
 לאביו, בז אריך מיקלט. לעצמו מחפש ד,זוג אריך. ואת

 והיא אותה, ומנדה מחרים בתיה של אביה מייצג. שזה ולכל
 לארץ־ שלנו ״זכויות ביומנה: וכותבת ממשיכה
 זכויות כן. !בילכול-מוחות מוחלת: ז ישראל

 לאדם לו אוי כעבר. לא אף — היסטוריות
המו לעם, לו ואוי זכות־אכות על המסתמך

ש... פיע ר כיו
בהנ לאנארכיה. בית־ספר ״ארץ־ישראל.

 להתאבדות כית-חינוך בריטיים. מורים הלת
 כידי מנוהלים שהם־עצמם אנשים, כידי המנוהל

להת אותם המלמדים טכטונאים, תלייני־עולם
. אבד .  העיברי ,הנוער :לי כותם היקר אכא .
 עתיק-הימים העיברי הגזע טוטאלי. למאבק יצא

היש בהיסטוריה דוגמה לאין כוח-מחץ מראה
 את לחלל רוצה היחידה כתי ואת — ראלית

 אשא לא אני נוכרי: כדם הזה האציל הגזע
. החרפה את . . :׳ ת א הז

 העיכרי הנוער את הלילה ראיתי ״כהלומי
 כלי* כשבידיו לאוייב, שובכ-אורב וגם מתהלך

 בו מכיט שהוא קטן, ראי צמוד וכראשו זין
 אלא כעולם, דכר שום רואה ואינו הזמן בל

 ששני סטאטוסקופ, צמוד חזהו ואל :עצמו את
 את אלא ישמע שלא כאוזניו, נתונים צינורותיו

.עצמו אל קולע והוא — עצמו לב דופק . ״ .
 היא הלבן), (המשיח בנה את בתיה יולדת כאשר

 מדאה־מקום ובו בעילום־שם מיכתב מארץ־ישראל מקבלת
 משמש זה פסוק מוות. פסק־דין המסמל תנ״ני פסוק של
 בנם עם יחד ואריך, בתיה המשיח־הלבן. כוהני את גם

המשי׳ח־הלבן. כת מאימת להימלט מנסים הרך,
 אביגדור שהתנוונה. תיקווה של נבואה, של ספר זהו
 שגיסו הבודדים העיבריים הסופרים אחד היד, המאירי

 את היהדות על שהביאה האידיאולוגיה יעם להתמודד
 מכישרונו להעניק עד־כדי עתיר־דימיון, סופר השואה.

 עודדה לא שלנו שהחברה סופר סופרים. לחצי־תריסר
 פחותי־הכישרון לגבי נוהגת שהיא ■כפי אותו, ופירסמה

היום. ועד מאז ההולכים־בתלם

 מיליוני אל בפנותו חי. בשידור הספרדית בטלוויזיה המשודרת דידקטיסימו(״ישירות״),
אמיתית. דיקטטורה מהי יודעים אינם בי הסופר־הרוםי, להם אמר ספרדים,

119 המרים התפוזים ארץ
 כן־דויד, לגרשון ערב־יזיכרון שעבר, בשבוע נערך, בירושלים הקטנת בגלריה

 מטלוויזיה • ממארת ממחלה רב לא זמן לפני ונפטר הגרמנית בלשון שכתב משורר
 עשיית — אופטימי (דבר ויזלטיר מאיר המשורר שירי על סרט מכינה הישראלית

 סיפרה אגב, (אחרית־הימים). לוי זוהי מלחץ שאותה במוסיקה ילווה הסרם שירים).
רג של ה וי גי  מימך בסיפרי שראו,־אור ויזלטיר, של בתרגומו המיגדלור, אל וקלף, י

 הקריטריון מהו השאלה את עורר ספרי־מופת, לתירגוס המיפעל עם בשיתוף קריאה
 וידג׳יניה של נוספים ספרים שני ראדאור האחרונות בשנתיים מופת״. ״ספר לקביעת

מענק בצירוף ״מופת״ הניכסף בתואר זכו שלא ואורלנדו, דאלוויי מרת :ודלף

 לתיאטרון. מוזיאונים פתיחת ד,יא הישראלי בתיאטרון האחרונה האופנה • ממשלתי
 זה, לענף־אפנזת תל־אביב באוניברסיטת ומוזיאון בירושלים, המוזיאון־לתיאטדון אתרי

 רוזנזפט יומך כי מסתבר • לתיאטרון שלישי מוזיאון לייסד תל־אביב עיריית החליטה
 בקרנות שותף היה בניו־ייורק, במכירה,־פומבית לאחרונה נמכר ׳תמונותיו שאוסף המנוח,

 כתב אנידן דויד המשורר • ולאמנות לסיפרות תל־אביב קרן עם יחד למעינקי־סופרים
 נפסל אבידן של מאמריו עבודה. של המוביל לפורום מאיר גולדה של שובה נגד מאמר

 קבינט־צללים אבירן מציג במאמר והארץ. דבר אחרונות, ידיעות ביומונים לפירסום
 הייתי כזה, קבינט ״עם זמר: חנה דבר עורכת להצעתו הגיבה לדבריו, איכותי.
 על שמעו לא בשידורי־ישראל לסיפרות המוסף עורכי כי מסתבר • הארץ.״ מן יורדת
 בזאת. ביישות גם הכירו פלסטינית בסיסיות הכריתם ועל־ידי מאיר, הגב׳ של חזרתה
 התפוזים ארץ כגפאני רפאן של סיפרו את לסיפרות במוסף סקר כלס שימעון הסופר
 משוררי בין שייחת־היום • במכוניתו מסתורית בהתפוצצות ,1972יב־ נהרג כנפאני המרים.

 שהותקף מסויים, עת כתב־ שעורך היא, עליהם ישורר, אינה שהמוזה שעה חל־אביב,
 מביצת־ להתרומם ואם • בנפשו־שלו לשלוח־יד איים סיפרותי, דף עורך על־ידי
 שהייה אחרי עמיחי, ייהודה ארצה לשוב עומד אלד, בימים הרי הסייפרוית, של נרקייס

 פא״ן, לקונגרס עמיחי הוזמן הארץ מן היעדרותו במהלך באדצות־הברית. חצי־שנה בת
 שהשתתפו אחרים, ישראליים לסופרים בניגוד בווינה. אחדים חודשים לפני שנערך

פא״ן. מזכירות מטעם באורח־כבוד עמיחי הוזמן כנציגים־מטעם, בקונגרס
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