
כר שישים וטיבעה יוכני כר כיצת ;פלה
 (ככורות ארזים״ מאות שלוש ושיכרה כים
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החרים
 !של •עותקים לארץ !הגיעו אלד. בימים

 ניסן- (וזוברה ביצרו! הס״פחותי סתב-יהעת
 וסארצות־סברית. בעיברית המופיע אייר),

 הבהירות לפני שנכתב מאמר מצוי בחוברת
 י.ד. הירושלמי איש־הספר עיל־ידי לכנסת

לכנ הבחירות על הסותרת אכרמסקי!תחת
שהפרו אבחמסקי קובע זה במאמר סת.

 למרות עקברית, יודע אונו ידין ייגאל פסור
כותב: הוא וכך בארכיאולוגיה, עיסוקיו

ה ״אנשי־הכינה-לעיתים־של־בחירות,
חו התוצאות, את ולמצוא לנחש יומנים

 ד״ש, ההדשד לרשימה ניכר ניצחון זים
 ואחריו ידיו, ייגאל הפרופסור שבראשה

 כהווה. ואנשי-מעשה לשעבר אלופי־צה״ל
 וכין ה׳שטאל׳ כין מתווכת הזאת הרשימה
תו ד״ש אנשי סיכוייה. ומכאן ה׳ימיף,

 פג לא עוד :ידין כפחופ׳ תקוותיהם לים
 ואומנם, שכפיו. כוחו תש לא קיסטו,

 אחד בדכר אכל, ידין. ולא שפתיים איש
 לא :בישראל הארכיאולוגים ככל כמוהו

 הר־ סטעטד היו הנפשות כל, איש־שפה.
ישראל כל שלא קרה, איפוא כיצד סיני.

מש מעשה זה כעיכרית? חלק להם יש
ענדנו הר־סיני כמעמד :הימים כבר

 משערות־ אלוה, חזינו : ודמומים חסויים
 שכנו נערים אכל אלינו. דיכד -אשינו

 יכלו לא בחרדת־קודש, לעמוד יכלו ל!א
עלי שיגלה עד :אמרו הדממה. את נשוא

ונח נחפרה נלכה במתו־תורה הקכ״ה נו
 ועד ארכיאולוגיות. מציאות אלו שפה
 הקכ״ה עלינו ניגלה כחרסים עוסקים שהם
 את שקיפלנו אנו, התורה. את לנו ונתן

 ה־ הארכיאולונים עיכרית. נדע התורה,
 החזיקו לא אכל הם. **  תריסים עיכרים

כלוחות־הברית.
 הריסים. את הריס הוא ידיו ״ייגאל

 כולם והם אריפאולוגים. עם ארכיאולוג
 ומאז בהר-סיני. תורה לקבל הספיקו לא

 רב הדרו עוד הספיקו. לא עוד עתה ועד
הני אל דרכם העיכרית. אל גישתם עד

 יותר קצרה עשייה, וכבל בבחירות צחון
יותר...״ וודאית

!אברמסקי!היא: ■של נחמתו על־כל־פגים,

ה של הקדמון כינויים. — חריסיס *
 החרס־ זריחת עם קמים שהיו על איסיים,
 המילה נגזרה •שמ״חסד״ וכשם השמש.

״חדים״. — מ״חרס״ כך ״חסיד״,

ידין ייגאד
חריטים ביו חרים

ממש מכל גדול :ישראל עם נפלא ״עם
 ויניב־ וטושליו שריו אה על גדול לותיו,י

הריו...״

דד מתוכנית־רדיו. שנולד אורלב אורי מאת מרגש ספר־ילדים מתמו
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יום־כיפור מלחמת יתומי שלהפחד בעיות עם

בחלומות רודף ערבי
 ביותר הכאובות הבעיות אחת היא מילחמה יתמות

 מתעלמת שסיפרות־ר,ילדים בעייה הישראלית, בחברה
יצי ליצירת להתמסר מעדיפה שהיא תוך לחלוטין ממנה

ערבים. ושינאת לאומנות של רות
 עם להתמודד החליטה בחשות־הש״דור הגוער מחלקת

 מ״ש־ סידרת אורלב אורי !הסופר אצל והזמינה זו בעיקר,
 •עברה הסידדזה הצלהת חמילהמה. יתמות בגהשא דרים

 עורבי פין רב קשר ויצרה המשוער, גבולות בל את
 הביא זה קשר הארץ. ברחבי ילדים מאות !לביו המישדד

*. בספר הסידרה סיפורי את לרכז אוהלב אורי את
 שבסיסרי־הילדים !המעולים מן הוא אוחלב של סיפרו

 מצועצע, ולוא ישיר ספר זהו האתרונוות. בשנים אור שראו
היל אל להביא המצליחה פשוטה עיברית בלשון •הכתוב

 בגוף מתאר הספר בו. עמידה ויכולת טראגי מצב דים
 רוקם שהוא והחיים המספר, !הילד של קורותיו את ראשון
שלו. חחושף לחיית מסביב
ו החושך חיית מר,י

 עושה היא כיום שלי. המיטה תחת כחושך גרה ״היא
 מכבה שאטא אחרי מייד בלילד״ אכל קטנה. עצמה את
 בחושך. רק להתנפח יודעת היא מתנפחת. היא האור, את

 של הפתיחה מילות הן אלה מתכווצת...״ היא כאור
 הוא המספר לילד היית־החושך התגלות עם הסיפור.

 מהשבועות לדשמ״עד, מנסה הוא ומפוחד. מבוהל הופך
 וראיתי עיני את ״עצמתי :ולכן לו, נעתרת אינה והחיה

 שלא כדי כראשי מוארים חלומות וחלמתי בראשי אור
להיכנס...״ תוכל

 חיית־חתושך ־המספר, הילד של רבות הפצרות לאחר
 ״רק :לה אורב והוא הילד של להפצרותיו מגיבה אינה

 אבא של הפנס את שלפתי הווילון את להזיז כשהתחילה
 חור, כה עשו כאילו סידור! היה זה אותה. והארתי

 הצדדים...״. לבל אותה ופיזר לתוכה ניכנס הפנס אור כי
ידי ליצירת הביזאו הילד־המספר, של !הרבים והמאמצים

 המשכתי בערב ״למחרת :היית־ההושך לוביז בינו דות
 שנרדמתי עד זמן הרכה סיפורים החושך לחיית לספר

 הרסה חולם שאני חלום רע, חלום חלמתי וכשנרדטתי
 דבורה על חולם אני בגללו. ומתעורר בוכה פעמים,

שהת לפני עוד אכל ועוקצת. שלי הכרית על העומדת
 לחלומי ובאה חיית־החושד יצאה ולהתעורר לבכות חלתי

הדבורה״.״ את וגירשה
 הוא לידידתו. חיית־החושך את הופך הילד־המספר

קטנה לקופסת־פח אותה ומכניס לבית״הספר, אותה לוקח

עובד. עם הוצאת החושך, חיית אורלב, אורי •
עמודים. 58

אורלב אורי
אמיתיות ישראליות בעיות

 : בחייו אותה ומערב סביבתו עם היכרות לה ועורך
 את לגרש יבולה את — אזיתה שאלתי — חיה ״חיה

 דווקא הצליחה. לא אמא ? בחלומות אחרי שרודף הערכי
 והסבירה ערב אחר ערב שלי המיטה ליד ישכה כיסתה.

 להם יש כמונו. בדיוק בני־אדם הם הערכים כי לי
 הכרים יש לאבא דודים. ואפילו ואבא, אמא הורים,
 הם בכית־ספר. כמוני לומדים שלהם הילדים ערכים.
 ושרה כמיטה אותם משכיבה שלהם ואמא אותם אוהבים

 כמו טובים ערכים יש אמא, אמרה בכלל, שירים. להם
 נם יש כך רעים יהודים שיש ובמו טובים, יהודים שיש

 כא לא לעולם מדוע אמא את שאלתי רעים. ערכים
 אולי — :אמרה אמא כחלום. אחרי לרדוף רע יהודי
שלום...״ לגו אין שעדייו כגלל

 :וגובר הולד !סחיית־החושך הילד־המספר של עיסוקו
 והשתנו רכים, חודשים חכים, ימים עברו יום אותו ״מאז

משפילה. יותר הרכה שלי החיה עכשיו רכים. דברים

 וגם לטכע ולמוזיאון לגן־החיות למשל, אותה, לקחתי
הגדול...״ למוזיאון

דממה והמלבה שקט המלך
 :השתנו המספר ילד־ של וחיקי רעם, נפל בהיר יום
 חזר. לא ואכא יום־הכיסורים, מילחטת מילחטה, ״היתה

 לספר יבול לא ככר אני אומנם כמילחמה. נהרג הוא
 מתברר וכאשד עצמה...״ על רו סיפרה החיה אכל דו,

 חיית־החושך ביו שנוצר הקשר אודות על המספר לילד
 אמרתי — שלי דאכא ״לכי :׳ממנה מבקש הוא לאביו,

 אליו ומתנענע מאד אותו אוהב שאני לו ותגידי — לה
 היית־ שסח זמן בעסור נהרג...״. שהוא כסדר לא וזה

 שלי שאכא לי אמרה ״היא :לילד ומספרת החושך
 ואת אמא ואת אותי אוהב מאד והוא ליהרג, רצה לא

 אנשים מילחמה כשיש אכל נולדה. לא שעדייו התינוקת
ם לפעמים נהרגים, אבות...״ ולפעמים מי
 היית־ ולבין הילד־המספר בין יחסי!אמין יצירת לאחר
עם המוות, בעיית עם להתמודד הילד מתחיל החושך,

 שלי שאכא אחרי ״מייד :ממנו אביו הסתלקות *נושא
 שקר למשל, חשכתי, רבים. דברים ידעתי לא עדייו נהרג

 שאנשים לי הסבירה החיה אכל רעב. הוא ואולי בקכר. לו
 פאידו להם יש אומנם חייט. לאנשים דומים אינם מתיט

 אלא ממש כתובת איננה זאת אכל כית־הקכרות, כתובת,
 כל מאז, המחשבות... את לשלוח אפשר שאליו מקום רק

מפסי שהחיה ואחרי החדר מן יוצאת שאטא אחרי ערב,
 דכך כל לה מספד אני מקשיבה, ככר והיא להתנפח קה

 מפסיד א־ מרוויח אני אם גם חושב, או עושה י שאי.
 אומרת והיא לאכא הכל את מספרת והיא במסטיקים,

אליו...״ אותה שולח שאני מאד שמח שהוא
הער עם היא הילד־סמספר !אבי נפל שבה הטילחמה

 סיפרו יטים שכוע ״אחרי :אותו מטריד והנושא בים,
 חיית־ מאז הקרכות. שד השני כיום נהרג שאבא לנו

 כלילה, יותר עלי ושומרת יותר לי דואגת שדי החושד
הערכי״.״ על חולם כשאני כמיוחד כחלומות.

 חיית־התושך הגיעה !מניין !התוהים הצעירים לקוראים
 הכוכבים ״כין :מסביר הוא היילד־המספר, של להדרו
 לא טדכרים, אינם הם דממה. והמלכה שקט המלך גרים

 חיות- וכאור. כהושף מביטים ורק נושמים ולא אוכלים
 כשהמלך לפעמים, למישטעתם... פרדת והאור החושד

 שלהם האור מחיות אחת שולחים דממה המלכה או שקט
 כדי חיית־חדשך איתה לקחת עליה כדור־הארץ, אל

 ,,בזק ממלאות האור שחיות ואחרי צל... כאן לה שתשמש
 כין ממלכת אל, חוזרות הן שליחותן, את הארץ, על

 חיות־ההושד איתן חוזרות תמיד לא שאז אלא הכוכבים,
 לחיית־החושד שקרה טה וזה תחילה. אליהן שהתלוו
שלי.״״


