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מקור

המשורר אהבת
:הקדמה במקום
 הנהדרת ליעל והמרה, המתוקה ״ליעל

 ש־ וליעל שדה שיכולת ליעל והחראית,
 אזולאי׳ ול,יעל מאשפתות׳ אותך ,הוצאתי

מס וליעל כן וליעל גרינפלד וליעל  א
 אכי האחרונים הצירופים משני (איזה
 יפות שאיו ליעל ף), כסוגריים לשים צריך
 אשתי לא וליעל אשתי ליעל ממנה, יותר

 ליעל יגאל, של לא וליעל יגאל של וליעל
 ליעל גיל, וכבל ותמיד רוח מצב־ ככל

 והמסוככת, והפשוטה והמוכנת, המופלאה
 שלי, ולא שלי ליעל כשמת, של אמא ליעל

שלום.״
 העומד רומן מתוך לקוח זה, פתיחה קטע
 תריסר חצי שיביך אלה, בימים אור לראות

 זיב־ ,בתוכו המופיעים ופרופסור משוררים
 הוזכרו שלא וחקאים, משוררים כמה עיס

 מנחם מאת פלונטר, הספד הנ״ל. ברומן
 ביותר, יחד־,חושפני האישי הספר חינו *, בן

 משודר או סופר מאת אי־פעם שפורסם
מחב מעמיד הוא חשיפתי ובעומק עברי,

 בחשיפתם, המתגדרים ראובני, כיותם רים
׳ועומק. יושר חסרי כאכסהביציוניסטים

 גברה האהבה
השירה על

 בהעולם פורסמה פלונטר של ראשיתו
הרצ״ב: בנוסח )1938( הזה

 השירה תיקוות צעיר, משורר היה ״הוא
יפהפיה המשוררים, תיקוות והיא העברית.

בן מנחם
מאשפתות״ אותך ״הוצאתי

 עוד שלה, הראשון המיכחן שאת צעירה
 דרך עברה ספר־שירים, שהוציאה לפני

 בחיבתו הידוע ידוע, משורר של זרועותיו
 תיקוות צעירות. ובייחוד צעירים לכישרונות

 יום נפגשו הנדשוררים ותיקוות השירה
 קן להם והקימו התחתנו התאהבו, אחד,
 רכת־ההשראה, הבירה כירושלים חמים
הסוערת. מתל־אביב הרחק

הוצאת רומז, פלונטר, בן: מנחם *
רכה). (כריכה עמ׳ 141 ארלית,

_ 62 _ _ _ _ _ _ _

 ולפרסם שירים לכתוב המשיך הוא
 עניין כאותו המשיכה היא וגם אותם,
 שוחח הוא במגירה. אותם שמרה אך עצמו׳

מתח אחת מתוך מאזינים עם ליל כחצות
 וחנה, בכית. לו חיכתח היא השידור, נות
 בת ילדה גם והיא רבים ימים עברו לא

המשו בין מהם מאושרים היו ולא חמודה,
ובכלל. ררים

וה השקט כאילו היה נדמה לכאורה,
 אכל השירה. כמעוז ככיפה שולטים שלווה

 יודע וזאת פיתויים. של עיר היא ירושלים
כר־דעת. כל

הצעי והמשוררת המיקרה, לו אירע ובך
 ירושלמי צעיר המסיבות כאחת פגשה רה

 ח״כ של כנו רק לא שהוא מגודל־שיער,
 איש גם וכעיקר אלא *, הליכוד של ידוע

שרון*. מצפן
 יחסי חשניים כין חתפתחו לשם מפה
 ומכין, ליברלי כחור שהוא הכעל, אהכה.

 הציע הוא כהצעה. המצפניסט אל פנה
 ימים יטלושה : ביניהם האיטה את לחלק לו

המצפניסט. ימים שלושה המשורר, כשבוע
כ להתחלק :מכעס רתח מצפן איש

 לא הוא בעלה? עם ועוד נפשו, שאהבה
 ההוגן. לסידור ואופן פנים ׳כשום הסכים

 הוא כך שאם הבעל לו כשהודיע רק
 ידידנו לקח כעיות, לו יהיו להצעתו מתייחם
 וכבר ילדתה, ואת האשה את המהפכן
היה אפשר החמה, הנץ עם היום, למחרת

כן יעל
והמסובבת״ ״הפשוטה

 כן־ על־שם כנמל־התעופה אותם לראות
 אותם שיוביל למטוס מחכים כשחם גוריון,

ניו־יורקה...״

חשיפה
 11 פני על מתנהלות הספר, עלילות
 לאשתו, בן. מנחם המשורר של מיכתבים,

 מציג הוא .1975 במארס ימים, 10 במהלך
 אשתו עם יחסיו של חושפני מארג .בהם
 מערכת גם נפרשת המיכתבים 11ב־ יעל.
 המשוררים מחשובי כמה של המין חיי

בארץ. והסופרים
ה המין לעולם מתייחס בן המשורר

 בטבעיות יעל, עם רקם שאותו משותף,
 הוא הראשון במיכתבו וכבר חן, מלאת
לפני עצום. כאן החום ״יעל :לה כותב

 ארנס, משה ח״כ של בנו ארנס, יגאל *
הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת יו״ר

 מישהו באלונקה מכאן פינו דקות כמה
 ארגז על יושב אני שמש. מכת שחטף
 ואפילו רעב לא ואני צמא לא אני וכותב.

 ואפילו לך ללקק רוצה אני לי. חם לא
ה לעצם המיכנסיים כתוך זיקפה לי יש

 איזה רק שכבתי יודעת, את יעל, רעיון.
 שיגאל מקווה (אני נסעת. מאז פעמים עשר

 ששכבתי כזה לרמוז מנסה שאני חושד לא
 ואת שאני ידוע להווי שנסעת. לפני אתר

שהת לפני יומיים האחרונה כפעם שבכנו
 ומאחור לפנים ושכבנו כלילה, גרשנו,
נהדר). זית היה זה ובעיני

אבידן דויד
הפולנטר״ היה ״זה

 עם אחת פעם שכבתי נסעת מאז וכפן,
 התנגדה די (היא רחל כשם אחת חיילת

 אחת ופעם לגמרי) כושל זיון היה וזה
 וגם אריה שגם מירושלים, (זו כוכי עם
 כערך ושכבתי איתה), שכבנו ככר אני

 רוחמה, כשם מישחי עם פעמים חמש
 היה שלי... לסדנה שבאה תלמידה שהיתה

 כסוף אכל איתה לשבב מאוד טוב לי
 אניטח. את והדבקתי בזיבה ממנה נידכקתי
אניטה...״ עם פעמים שלוש ושכבתי

 הבא במיכתב יותר, מאוחר שעות, כמר,
 ״בשימ־ :אניטד, את המשורר מתאר ליעל,

 נראתה והיא עקבים, על אדומה, מיני לת
 רק שבכנו ואניטה אני יפהפייה. ממש לי

 לי אוננה גם היא (אכל פעמים שלוש
 בן מנחם מביא אניטה ואת פעמיים)...״

 זקם אריה ד״ר ידידיו, אצל לביקורת
 אמרה ״גבי :היא ותגובתם גבי, ורעייתו

 וגם שלך׳ הפולניה מאוד ,נחמדה :לי
כזה...״ משהו. לי אמר אריה

 דן אינו פלונתר עלילת שסיפור אלא
 אשת יעל, של במעלליה אלא באניטה,
 בין בן, מנחם כותב שסרחד. המשורר

 אז, מטהרת שיחה לנו היתה ״אכל : השאר
 הנישואים לפני ששכבת לה כשסיפרתי

 אייבי ועם אכידן (דויד) ועם זד (נתן) עם
 בהתחלה אחרים. ועם אביבי אלי ועם נתן
 את זכרתי אני אכל להאמין, סירבה היא

 אלי לך שלח שפעם ה,שנה־טובה׳, עניין
החדשה׳)...״ לשנה זיונים (,שפע אביבי

 מנחם ממשיך ׳למניין השמיני במיכתב
 שהוא ׳לאחר גרושתו, מעללי בתיאור בן

 לדין לתבוע מתכוונת שאמה ליעל, מבשר
 השנה־טובד, איחולי על אביבי, אלי את

 הכל בסד עוד. עם ״...ושכבת ;שלו
 כמה עד גכריס, עשרים בערד עם שככת
אכל הכל, רדע לא אני (ואולי יודע שאגי

 התעסקת זאת). ככל הכל, יודע כנראה אני
 מקיבוץ יורם (עם עשרות כמה עוד עם

 לד׳ ליקק ש,רק קינן, עמוס ועם פרוד
 מורים ועם *, באר׳ במו ,עמוקה שאת ואמר

לד״.״ שליקק

24 קומנדו
 בן מנחם מסיר במארס 22מה־ במיכתב

 ביותר הכמוסים הסודות מאחד הלוט את
 במעין פותח הוא הצעירה. השיחה של

 ועדת יו״ר של בנו יגאל, כלפי אני־מאשים
 ״אתה :ארנס משה ח״כ והביטחון, החוץ
 לצה״ל לחזור עצמך, למען לדעתי, חייב,

 החובה שירות יתרת מלוא את ולשרת
 שוחררנו לד, בידוע שנינו, לד. שנישארה

 ,24 בפרופיל הצבאי הפסיכיאטר על־ידי
 דוג־ נתן שהעיתונאי למה שייכים ואנחנו

 ההבדל ״.24 ״קומנדו כינה מ,הארץ׳ ביץ
לא...״ ואתה לצה״ל חזרתי שאני הוא

להש בן מנחם את שהביאו הסיבות ועל
 שמונה־ בן נער אז ״הייתי :מצה״ל תמט

 מיני כל התפרסמו ככר וחודש. עשרה
 וככר בעיתונים שלי ושירים מאמרים

 הישימון׳. ל,ארץ שלי התיתום הופיע
 ה־טירה של ,ילד־הפלא כתור ידוע והייתי

 כאותם עלי שכתב כפי העברית׳ והביקורת
 גבריאל אחר־כך) קצרה תקופה (או ימים

מוקד.
שלי, ביותר הטובים החברים מן כמה

 ואיתם כיבדתי הכי שאותם האנשים או
 בצה״ל שירתו לא הרכה, הכי התרועעתי

 עיל־ידי השירות במהלד שוחררו או מעולם
 בעיות עשו סתם או הצבאי, הפסיכיאטר

 לא אד הצכאי, הפסיכיאטר עם כמגע והיו
 (אחד ויזלטיר מאיר להשתחרר. הצליחו

 מכיר) שאני חזקי-שפיות הכי האנשים
 (מתוכם וחצי שנה אחרי מהצבא שוחרר
 לחולי- ככית־החולים חודשים במה הושם

 ללחץ, אותו להכניס כדי רק — כעכו נפש
 כין אותו הניחו פשוט כי — חושב אני

 אותו הזינו לא בו, טיפלו לא החולים.
 פשוט כלום. איתו. דיברו לא כתרופות,

 פיפר והוא המאושפזים, כיו אותו הניחו
**. יפהפיים) דברים הזאת התקופה על לי

 לגמרי מואר משורר שבתאי, אחרון
 חולי־נפש והרי מדוייק. פשוט :(כלומר

 על־ידי שוחרר אפל) משהו לכאורה הוא
הצבאי*...״ הפסיכיאטר

 ״מרגע :בן מנחם מספר עצמו ועל
 ו,פדו־ קשה׳ ,מופרע התווית עלי שהושמה

 לעצמי אפילו להוכיח צריד הייתי ׳24 פיל
 18 בגיל לצבא שהגעתי עד כזה. שאינני

 אחד אף כי ראה לא ממנו ששוחררתי וער
 זריז־שכל לילד נחשבתי ,מופרע׳. כימעט
 ,בדאון :אמר הורוביץ (יאיר מאוד וערום
נחשבתי זד׳). מנתו יותר אפילו נוכל (כן)

 הקטע על קינן עמוס נשאל כאשר *
 מלבד לו, זכור אינו דבר כי ציין הנ״ל,

 ביצע כי וטען אליו שפנה תמהוני משורר
 שבן מניח קינן אשתו. עם הנ״ל הדבר את

 הסוס לדימוי אימפרוביזציה כאן עושה
 בסיפרו אור שראה כפי היבשה, והשוקת
בתחנה.

 שנות בראשית מקובל סיפרות מבקר *
.60ה־

 זו, ביקורת כותב של ברשומותיו *•
 שנות בראשית עימו מיודד היה שויזלטיר

 לחלוטין שונה התרשמות מצוייר! ',60ה־
הצעיר״. ויזלטיר מ״יסורי

 יצירה ממילגת השנה נהנה שבתאי *
בגין. מנחם ראש־הממשלה של מטעמו


