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ישראלית אנתולוגיה

יבוא המשך
ר מאת אי ר מ טי ל ז י ו

ויזלטיר מאיר
הרבנות של המשכה היא הקברנות

דיניות, של ?ש?ה0 היא ?מןיחןוה  ̂ך
 יון:1??? ??<יל ?ל ך,?';נוו??!שכו ודרום

 ש?דיןה ??י9 או כן על
̂ה תזלחל ל?נוו.3 הלח

 מלזות, של ןזמש?ה דם הנעורים
 ??ליוה ה?ליל של המשכו הלבנון וןרום

 ונדרים נ?ילדים ?ובעי אין ?ן על
בלןנון, בזה זהי דיורים

 ר?נות,5 של המש?ה ?יא הקןברנות
 ??ליוה ??ליל של ??שכו ?ל?נוו וןרום

 !ך?זא???#ית2??רזז על?ו??ךה
ל?נוו•3 ך?ןןים קלרים

 ןז?ןנות,9? של ??שלה ?יא העתונות
 ??ליוה ?ליל3 של ??׳שכו קללנוו ודרום

 ?כלדראש ?עתולים שויזלים לן על
בללנווי הולחמה ?שגי את

 ?אמיךה, של ?פולה ?יא השילה
 ?עליון. ?ליל3 לגם ?ללנון בדרום

 לא.?אמר, כמו דנאלר לו על
בללנון. לללחלה נןןא ועוד

ספרים

הארץ״ ״כתיבת
 בארץ־ישראל, בריטי מגדט היה פעם

החשו משכונותיה אחת ירושלים. ובירתה
 ימים באותם ירושלים של ביותר בות

 גבול על השוכנת גאולה, שכונת היתה
השכו אותה מזיכרונות מעט מאה־שערים.

 עוז עמוס מביא וילדיה, דמויותיה נה,
אלה*. בימים אור שראה החדש בסיפרו

 המאד־ גיבורו גדל גאולה שכונת באותה
 בו שדבק עוז, עמוס של אוטוביוגראפי

כ הצכעתי אחת ״פעם ״סומכי״: הכינוי
 את וכשקיפלתי **, כתיבת־הארץ שעור
 ,אגם רכ: בתוקף קבעתי הדיבור רשות

 כל כמוכן, פומכי׳. כשם גם נקרא החולה
 וניכוי...״ גדול כצחוק מייד געתה הכיתה
 ויותר סומכי. :המספר של כינויו מכאן

 מקבל הוא שיעור אותו של בסופו מזאת,
מאו הוא שבה חברתו־לכיתה מאסתי, פתק
 לד למה אהד, ״משוגע : כתוב ובפתק הב,

 צרות? לד שעושים דברים תמיד להגיד
.תפסיק . . ״ !

 האהבה, ליבלבה כך בספר הראשון הפרק
 לבין סומכי בין היחסים מסכת את מתאר
 הכינוי את לה שהמצאתי הוא ״אני :אסתי

כ כירושלים אנגלי שיר (היה ,קלמנטיין׳
 אנגלים חיילים של שיר הימים, אותם

 מיי הו דארלינג, מיי ,הו :שנלר ממחנה
 קלמג־ — רלינג — דא מיי הו דארלינג,

 רק בשבילי מצאה היא ? ואמתי !״)...מיין
 כבר כי מטיחה היתד ואותה אחת, מילה

 לפני עוד בבוקר, ראשון דפר הכוקר, מן
,מג גם או ,גועלי׳. :לה להציק שהתחלתי

כהפ כגללי כוכה היתה אפתי אחד׳... עיל
.כלילה בגללה ואני עשר, סקת . ״ .

 של באווירה גדל עוז עמוס של סומכי
 :מחרידה רצינות רצופה נאיבית ילדות

 בכיתה לומדים ישראל ילדי כל ״בחנוכה
על בפורים .הרשעים היוונים על לכטום

 וכל״ג מצריים את שונאים כפסח הפרסים.
יום הוא במאי אחד רומא. את כעומד

 לבני- סיפור ״סונזכי״, עוז, עמום *
 ״דן ספריית והרפתקות, אהבה על הנעורים

עמודים. 85 עובד״, ״עם הוצאת חסכן״,
 ארץ־ של הגיאוגרפיה שעורי כותרת **

המ שנות ובראשית המנדט בימי ישראל
 בתוכניות־ הארץ״, ״כתיבת היתה דינה,

בתי־הספר. של הלימודים

 צמים כאם כתישעה אנגליה, נגד ההפגנות
 הרצל מתו בתמוז בכ״ף ורומא, ככל נגד

 את לנצח זוכרים כאדר ובי״א וביאליק,
 ולחבריו לטרומפלדור ׳הערכים שעוללו מה

 אף עם רכנו לא בשבט בט״ו רק כתל־חי.
 — דווקא אבל צרות, לנו היו ולא אחד

 תמיד כמעט בשבט בט״ו — להפעים
"גשם יורד . . .
 לחג עד סומכי של חייו מתנהלים כך

 צמח הדוד מופיע שבבוקרו השבועות,
 מתל־אביב, סומכי) של אביו בלשון (יוצמח,

משו ראלי אופני זוג במתנה לנער ומביא
 סומ־ של בחייו מהפכה המחוללים משים,

 ואינם בו, מקנאים האחרים הילדים כי.
 מה ״תסתכלו :קינאתם את כלל מסתירים

 פלי כנות, של אופניים קנו לסומכי זה.
 שימלת־ גם לו יקנו מעט עוד רמה...
 בשערות ורוד סרט לסומבי מתאים שכת...
 חכרות־הכי־ שתי יהיו ואמתי הוא שלו...

 חזיה לובשת ככר שאפתי רק טובות...
״ עוד ולסומכי . . . ן י א

בחלו כעסו את כובש שסומכי אלא
 היום ״עוד הרפתקות: של ובהזיות מות
 דרד והלאה, דרומה מכאן... שועט אני

 חכרון בית־לחם, דרו ותלפיות, קטמון
 אל סיני ומידכריות הנגב דרד ובאר־שבע,

 זאמכזי, הנהר מקורות כואכה אפריקה לב
 צמאי־דם...״ ילידים המון בין ואמיץ בודד

 סומכי נוסע תוכניתו את לממש על־מנת
 קוסם שאביו קסטלנובו, אלדו חברו לבית

 לנסיעות, גדולה סוכנות ובעל בגפרורים
 ״מפני אופניים לו הידשו לא שהוריו

 של להתקדמותו להזיק עלולה שהרכיבה
 הנערים שני כינור...״ על בנגינה אלדו

 מפת על־פני שונים מסע מסלולי משווים
 על בהתלהבות דיברתי ״אני :אפריקה
 סודאן, בירת חרטום שבעיר הנורא המהדי

 טאנגכייקה, שכיעחת האמיתי טרזן ועל
 הנהר מקורות אל בדרכי פני מועדות לשם

״אובאנגי־שארי שבארץ זאמבזי . . .
 בעיס־ הנכסף. למסעו יוצא אינו סומכי

 ומ־0 עם אלדו מחליף מחוכמת קת־חליפין
 ומה־ שלו, באופניים חשמלית רכבת כי

 סומכי בצאת שטר־מכר. על אף תימו
 על צבועה בכתובת מבחין הוא לרחוב,

 י הלבן הספר ״בוז :שגיאה עם הקיר
 מנחש הוא כן־גוריון!״ ככד ושייפתר

 בן־כיתתו בידי נכתבה שהכתובת מייד
 את מעתיק סומכי גרמנסקי. גואל הגברתן,
משו להיות בכוונתו שיש מאחר הכתובת,

 על ומכריז לפתע צץ גואל לכשיגדל. רר
 ולאחר שפל...״ אנגלי ״מרגל כעל סומכי

ה הרכבת את מחליף הוא מקח־ומימכר
ב אופניו תמורת החליף שסומכי חשמלית

מהרה. עד מסומכי שנמלט שמריהו, כלב
 מאד אופיינית עלילה לה מתפתחת כך

 שכונות- ולילדי ׳40ה־ שנות של לירושלים
 להשאיר יהיה שמוטב עלילה שלה, הספר

 דהו־ בעיברית לקורא. כהפתעה סיומה את
ה ציוריה ובעזרת ובלתי־מכופתרת, טה

 עלה איתן, אורה של והמרשימים פשוטים
 מסיפרי אחד את ליצור עוז עמוס בידי

 ב־ אור שראו ביותר המרשימים הנוער
האחרונות. בשנים עיברית

ולוחם חולם
 בן־יהודה) (אליעזר בן־אב״י איתמר

 )1885—1943( הראשון״ העיברי ״הילד
ב דואו־היום היומון של ועורכו מייסדו

 והמהפכן הבונקונפורמיסט היה ,1919 שנת
 בימים בארץ. העיברית בעיתונות הראשון

 בספר מאמריו, של מיבחר אור ראה אלה
העי מעופו על רבות ללמוד ניתן שמתוכו

 שהתפרסם בן־אב״י*, איתמר של תונאי
 גילוי- מחשבותיו, מקוריות בזכות בארץ
 במי- היותו ועצם צביעות, כל שתעב ליבו

לפ שלא שביכר ומדון, ריב איש דת־מה
והמקובלת.1 הסלולה בדרך סוע

 , דואר־ את ערך בהן השנים 15 במשך
 , רחבת־ממדים מהפכה בן־אב״י חולל היום,

ה בהשראת וחידושיו העיברית, בעיתונות
חד רוח הפיחו המערב־אירופית, עיתונות

 ! בארץ. היהודי היישוב של הכללי בהווי שה
1 הקצב חותם את להטביע הצליח בן־אב״י  

 ה- העיתונאות לשון על 20ה־ המאה של
 י בן־ היה במקביל, זאת, עם יחד עיברית.

״המו מדור את שהנהיג הראשון אב״י
 האיטלקית העיתונות נוסח הקטנה״ דעה

עי עמודי את וגדש השורה״, גרוש ב״רבע
 שיום כך כדי עד רבים, בתצלומים תונו
 מיש־ ״אנשי דירתו דלת על דפקו אחד
 זרו- י. ביניהם ציון׳, ,פועלי מטעם לחת
שלא כו להתרות כרנר, י״ח והסופר בבל

בן־אכ״י איתמר
ולערבים ליהודים משותפת מולדת

 ו,הצהובה׳...״ ה,זולה׳ לעיתונות ייתפס
 לקו־ במבוא נדבה יוסף ד״ר של כמאמרו

בן־אב״י. של מאמריו בוץ
* תו־ בעיתונות האמין בן־אב״י איתמר

 יום־יום לקוראיו לספק דאג כן ועל ססת,
 נוסח סקופים) ו/או (סנסציות ״מירעשים״

 פירסם הוא במקביל בדואר־היום. אמריקה
 בערבית ויומרו באנגלית, שבועון גם

 הגדיר הוא עצמו את (באריד־אל־יום).
הייתי ״מאמרן־לוחם־פולמוסן :במילים
 להילחם — תפקידו זה ועיתונאי מעודי,

פגו ציבורית תופעה בכל משוא־פנים כדי
 בך איתמר את הביא זה ומוטו מה...״

 בכלא לכליאתו שהביאו לעימותים אב״י
 בהופעת להפסקות המנדט, שילטונות ביד

 השקפות בגין ולתביעות־דיבה עיתונו,
1 שפירסם. ובלתי־מקובלות חריגות
זה, בספר המקובצות מרשימותיו חלק
, כמו בבחינת שבהן והאקטואליות טעמן
 ולוחע, חולם כאופוזיציונר נכתבו. היום
 הציוני, החלום התנפצות את בוחן הוא

המדי כגבולות בנושאים דיעותיו גם כן
והפלס הערבית הבעייה לקום, העתידה נה

 של מוסרם ורמת ציטוטון), (ראה: טינית
ניתן ממאמריו אחדים מתוך המנהיגים.

 ומילחמות״, ״חלומות בן־אב״י, איתמר *
בהו אבן־חן, אהרון לדפוס והביא התקין

אי כיתבי להוצאת הציבורי הוועד צאת
עמודים. 359 בן־אב״י, תמר
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