
נייר של נמר
)77 מעמוד (המשך

ו דודות הרבה של כמשך שכנו אנושי
 ומכיר מוציא אני זו חשיבות — תקופות

 הכרית גם החדשה. הברית כספרי גם
ו מעצמנו עצם הוא, ספרנו — החדשה

מבשרנו.״ בשר
 כלפי זעמו חיצי את הפנה לא ברנד

 הדת חיי כלפי בעיקר אלא בלבד, העבר
ה המאה ראשית של בהווה היהודית
 הכרכים בשלושת עצמנו בהערכת עשרים.

שאצל רואים ״אנו השאר: בין טעו
 ואי־רליגיוזיות, רליגיוזיות אין היהודים
 אחרים. לעולמות ואי־יחם יחם בלומר,

 מחוסרת־יחם. רליגיה הכל היהודים אצל
אנ אם בי רליגיוזי, עם אינם היהודים

 צביעות מתוף רבים בדת, המחזיקים שים
אותם...״ תחזיק שהדת כדי ושפלות־נפש,

כ ברנד הגדיר אותו לגבולין, במעבר
 מפליג הוא מערכות, בארבע מחזות שברי

 לכל מעבר אל יום־הכיפורים ערב בנושא
 גי־ לפניו. העברית הספרות שתיארה מה

כנגד מתריסים זה במחזה ברנר של בוריו

ברנד חיים 8יוס!
אלוהות* דמתקריא ״פיקציה

עור הם היהודית. הדת וערכי קדשי בל
 כיפורים, של מישתה לונדון בק״ק כים

״ולא :שואל שניאור־יחיאל ר׳ כאשר
 כיום- שלהם המישתה על דבר מר שמע

 מודעות איזו ?!■ עלינו הבא הכיפורים
אודו על הומיות בראש מודבקות גדולות

 לומר. שייר כלום ידע. לא ומר — תיו
ש: טוען אני רו  לשתוק ואסור אסור כפי
 גונא. כהאי חילול־שם־שמים־כפרהסיא על

ריו מאד) מתאדם (חוטמו  להרגם, יהיה צ
 בל לשכור היהודים כל לאסוף להשמידם,

חלונותיהם...״
 בלונדון ברנר חיבר לגבולין מעבר את

 לגרשום שלח שאותו ובמיכתב ,1906ב־
 בבמות, גדול ״דבר :מציין הוא שופמן

 והוא, בלב, מתרקם כאיכות, גם ואולי
 כעצמו...״ מסמאל שחור יהיה אכתבו, אם
 אשר מתאר לגבולין מעבר חיבור ימי את

 בלונדון ברנר י.זז. ברשימתו כיילין
 לי סיפר ״...והנה :ט״ו)—י״ד (התקופה
מ השליד שכרנר נרודניצקי, המדפיס

ה כל את לכתוב, התחיל בטרם חדרו,
והעי הספרים את הוציא בתוכו, נמצא

 מפני הקיר, מעל הראי את הסיר תונים,
 המסתובב אחד איש עוד רואה הוא שבו

 הוא אין מאז בעבודתו. והמפריעו כחדר
 אשתו דבר. אוכל ואיננו החדר את עוזב

 חלב פעם לו הכניסה נרודניצקי מר של
 לעיניה... הארץ על החלב את שפך והוא

 על דפקתי בעצמי. אליו לעלות החלטתי
 ניגלה ולפני פתחתיה עונה. ואין הדלת
תר של גופו  והנה. הנה כחדר רץ כשהוא כ
העל מעילו את שנשא מפני נראו לא פניו

 הוציא הוא פניו. את בו ועטף ראשו על יון
 ו־ חיה, נהמת כקול קולות, איזה מפיו

 כשמו קראתי משונות. בתנועות הסתובב
 רעד, בי, כשנתקל ורק ענה; לא והוא
דו עמדנו ורגע מפניו המעיל את הסיר
חול היו פניו רעהו. לפני איש ממים
 ל־ מעבר של אש זרה, ואש מאוד ניים׳

בעיניו...״ דלקה גבולין,
 זו הנשמה. באש ניכתב לגבולין מעבר

 ספרותי חומר־נפץ מהווה שהוא הסיבה
 הסיבה וזו מחברו, רצח אחרי שנה 50 גנז

 יום־ זלילת למראה הקהל, להתקוממות
 ב־ שהועלתה כפי ברגר, נוסה הכיפורים

 שניאור־ לר׳ יהודה חיים ר' משיב הבימה.
ילד מי ואגב, :ואומר במחזה יחיאל

 מומרים עם במשא־ומתן לבוא כיוס־כיפור
עלי יהא מה תפילה ותענית ף להכעיס

?״ הן
 ו־ הסוציאליסטים של הגלוייה המרידה

 בקודשי־ישראל למיניהם האנרכיסטים
 לונדון, של היהודי המימסד את מרתיחים
 מיל־ על מחשבות המוליד לזעם, מביאים

 אלימה, תרבויות מילחמת או אחים, חמת
 ״במה :חיים־יהודד, ר׳ של דבריו בנוסח

ם? הדברים  בידי להשתמש בנוגע אמורי
 זה ש׳טניאור־יחיאל כמו חלילה, עשיו,
 הס ופייטרם, כני־בריוני לשכור רוצה,

ושתים...״ אחת לי שאמר כמו ושלום,
 היהדות מול תוקפני תגר קורא ברנר

 הוא ההשכלה סופרי וכמינהג הקלריקלית,
 בנוסח הצהרה מגיבוריו אחד מפי משמיע

 תלאה היתה ; לסיפורים חומר ״היה : זה
ו בסכנה, עומדים ומחבואים מחפירה,

 כעלי ויהודים שינה, ללא חמישה לילות
 ודברים ודין עופות, ואוכלי יפות קפוטות

 לה מתפתחת כאן מעבירים...״ נוכרים עם
ה המימסד בין ולמוות לחיים מילחמה

 ואומר הצעירים, המהפכנים לבין יהודי
 עוד דדושות ״לכם :הראשון האינטליגנט

ב (קורא ? כתבה כירפלד שלא ראיות
 נפל מכוער ,דבר דיסקוסיות) של ניגון

 ל־ חרפה של כתם אתמול, ביום ביעקב
 יום- חילול של זה בתם ;דורי־דורות

ה מזה הוא גרוע יותר הרבה הכיפורים
ה כימי גבנו על מדביקים שהיו כתם,

 הוי יום־הביפורים. שמירת בעד ביניים
הנ אזרחים !מזרח׳לונדון יהודי עליכם,

 כיצד ולראות, לסבול תוכלו לא !כאן כם
 מפחדים שאתם ביום אוכלים בני־אדם

 עליו תחוסו וחום לבבם, שמן כו. לאכול
 ואתם שלבם, הספרים כמצוות לשכרו,

 עם בית של חלונותיו תחתיו מיטברים
חופשי׳...״
 הראשון האינטליגנט ומסביר וממשיך

את ״הראיתם :ברנר י״ח של במחזהו
 אומללים, יהודים הכחוש, שלכם האגרוף
נוש התבונה. אור את לבם נראה ואנחנו

אכ כערות, רצועות, אבנים, : אתם אים
 תפלים, מינהגים מפתחות, טיפשית, זריות

 ואנחנו חושד־מצרים, כוזבות, אמנות
 עזרה קולטורה, דעת, חירות, :נושאים
ו נושאים, אתם אחווה. רנשי עצמית,

 נשא, ואנחנו תשאו, אתם ;נושאים אנחנו
 ורגשי אבנים ? מי את מי — ואנחנו אתם

אנוש.״
 לגבולין במעבר מצליח ברנר כי דומה,

 הציונות של המרידה עימות את להציג
יהו הרבנות שנות אלף של בקלריקליזם

החלוצית. הציונות דווקא ולאו דית,

הבל לא זה כפרות
 שמרבית היא, למדי מעניינת עובדה
מתח או נמנעת הארצישראלית הספרות

 או היהדות. חילון בתהליך מלעסוק מקת
המסו בנמצא, אינו הרבנות עם שהמאבק

 לו גדל והנה היתה, לא מעודה כמו רת
ב שאי־שם או שורשים, בלא דור בארץ

 ש־ דברים להם מעוגנים רחוקה מסורת
זרה״. ״עבודה בבחינת חינם

בת לרבנות היהודים בין המאבק נושא

 הציוני הדגל נושאי בין או השנים, אלף
 דור בכתבי בנמצא אינם רבנות, לאותה

 סיבות מתוך וזאת הארצישראלי, היוצרים
 חוקר של בחינתו את הסתם מן התובעות

 אחת גירסה פנים כל על הספרות. תולדות
 נובעת אלה מבעיות ההתעלמות כי טוענת,

 דור־ של והעקרוני היסודי אי־היושר מתוך
 נוסחאות על עצמו שטיפח הפלמ״ח, סופרי

 כן״ דויד של הפוליטי הסטאטום־קוו
 סטאטוס־ ,הישראלית בפוליטיקה גוריץ

 הספרותי הממד את לו העניקו שהם קוו
שלו.

 הדורות שרשרת את הנועל בריח כמו
 בן־ דן הסופר מצליח במסורת, והמדידה
 הכל, לא זה זיונים האחרון בסיפרו אמוץ,

 להביא חדשים, כשלושה לפני אור שראה
 על האמת את דור שנות מזה לראשונה

 לצטט הראוי ומן הכיפורים. ויום דורו בני
 בשל במילה, מילה כימעט דבריו, את

 אלה. תיאורים של התיעודי־היסטורי הערך
לתיאו בדומה אלה, תיאורים כי ספק אין
 בן־ את מעמידים זה, בספר אחרים רים

 ומעלה משכמו ועוצמתו, כנותו על אמוץ,
 אלה בנושאים שיצירתם דורו, לבני מעל

מקורה. בכזב אחרים ובנושאים
 שהיד, אותנטי, פרק מביא בן־אמוץ דן
 הפרק בארץ, החמישים בשנות דבר לשם

ירו ק״ק של יום־הכיפורים מסיבות על
 הראשונה ״כשנה : בן־אמוץ כותב שלים.
 ואת אותי הזמינו כאשר בירושלים, שלנו

 ל־ לאלן) שקראו (כפי שלי ,הגויה׳
 זו כהזמנה ראיתי סעודת־יום־הכיפורים,

מה אחד שאני וברורה גלוייה הצהרה
ל החדשים מ,העולים מאד מעטים חכרה.

 זכו — שמות אזכיר ולא — ירושלים׳
ל להתחנף חדלו לא כי אף הזה לכבוד
 למאקם, ההיא, החבורה של התמד עמודי
 חפר חיים ואפרתי. ורדי מן אביבי, יודל,

 ,העולים עם שנמנו אלה, שורות וכותב
ש לפני מועמדים רב זמן היו החדשים׳,

 ובמשד ירושלים אבירי למסדר התקבלו
 השורה אנשי בין היה מקומם לפחות שנה

 ברושי, מגן מטמור, יורם בין השניה,
 בילו, זאכיק הממציא, מקלר חסיו, אליהו

 נחומה, ים־ים, וידידותיהם העצוב ניסן
 הסב־ ושוש המתאבדת יעל חולדה, תיבה,
 (משום מאפו אברהם לה שקראו סכנית

 כשנה הגיבורים)... כין מסכסכת שהיתה
הוח־ כירושלים שלי השלישית או השניה

אמוץ כן־ דן
הכיפורים״ ביום לאכול ציוונו ״אלוקינו

 סעודת־יום־הכיפור־המפו־ את לערוד לט
 כאבו־ חפר חיים של החדש כביתו רתית
 ליל :התמונה את לעצמכם תארו טור...
ו מלאים בתי־הכנסת בירושלים. כיפור

 מוגפים עומדים הכתים מתפללים. גדושים
 נפש אין מאדם. ריקים הרחובות וחשוכים.

 ככית־קט ורק רפאים. עיר בחוץ. חיה
 כחדר גבעה, של כראשה מבודד לו העומד

 ומואר לכנה מפה מכוסה שולחן סביב צח
 על חלב המטפטפים מהבהבים כנרות
 שולחן סביב המבריקים, הנחושת פמוטי
 הבורה לה יושבת חג של זוהר שכולו

וכהת־ עצומות בעינים ושרה צדיקים של

ישראלית אנתולוגיה

כפרות
עמיחי יהודה מאת

 רצת. התעמלות בנעלי כפור ובלם
 גצה קפצת קדוש, קדוש, ודקדוש,

התקרה, למלאכי עד כמעט מכלם, יותר וגבה
־ י זזן ■ ־ ד־ ! * : ־־ ־ 1 • ▼ \ • •־ :

 סובבת תורה שמחת ובהקפות
 ושבע פעמים שבע

 נשימה. בלי והנעת
על אל הדפת מרים־משקולות כמו

• ; * - * :■ ד : ד
 בהגבהה, התורה ספר את

 רועדות זרועות בשתי
ידיך. כח ואת הכתיב את כלם שיראו

־▼•••' : ז ־ ד ד \ 1 • זו

 ארצה נפלת ומשתחוים בכורעים
 דדיך. כל אל גדולה קפיצה של לזנוק כמו

 למלחמת־אנרוף כפור;צאת וביום
 בגדנו, אשמנו, עצמך: נגד

 כפפות, ובלי קשים באגרופים
 ועצוב כבד משקל נגד עצבני משקל־נוצה

 הפה מזוית זלגו התפלות ונכנע.
 לך מחו בטלית ודקיק. אדם בקלוח

הפבובים. בץ אפיך זעת את

מטודילה האחרון בנימין משעות :מתון

 הצדיקים, שולחן ובראש הנפש... עלות
 נאים בגדים הלבושים והנקיים, ■הרחוצים
התמי זוגם ובנות בשלג, צחות ובותנות

 והל־ למשעי המסורקות והטהורות, מות
 מושפלות הזכות ועיניהן חג שמלות בושות
 ועמוס דשן מלא שולחן כראש — כענווה

 הכיסא על ויקכיה, כשדיה הארץ, מתנובת
 סרוגה ביפה סלוצקי, עמי ר׳ יושב הרם

 את פותח הוא והנה כידו יין כוס לראשו,
 צלול ובקול הגדת־יום־כיפור, את ההגדה,
 אלו־ אדוני אתה ,ברוד אומר הוא ומתנגן

 במצוותיו קידשנו אשר העולם מלך קינו
 וכולם הכיפורים.׳ כיום לאכול וציוונו

 ידיהם בפות מורכן, כראש רגע יושבים
 ככוונה עצומות ועינים כתפילה שלובות

 מבריז חפר) (חיים שכעל־הכית עד רבה
׳,כתי־א־בון הגיגית  את זוקפים וכולם !
ו ,חזק אחד בקול אחריו מחרים ראשם,

 מגשי על מסתערים אחת ובכת ן״ טחון
ובק והסלטים הירקות האורז, הבשרים,

נפתחת...״ והמהומה היין בוקי
 נזללו בכך מה של טרפים מזונות ולא

ירו של מפוארת כיפורים סעודת באותה
 ב־ בן־אמוץ זאת שמנסח כפי או שלים,

ה בשר את אתאר לא ״אני :כישרונו
 ועלי דפנה עלי ביין, שרוי שהיה תרבו

 אותו שהכנסנו לפני הלילה כל כמשך הדם
 של טעמן את לתאר אנסה לא לתנור.

 חזיר צלעות טעם ואת הצלויות... החוגלות
 פלפל כחמאת־שום, אש על שניצלו הכר

 מה (או לי שזכור מה כל ורוזמרין...
 שברי הם הגדה מאותה לזכור) מוכן שאני

 ייתי דכפין ,כל :כגון וקטעים מישפטים
 — הכא ,השתא ;הכיפורים׳ כיום ויאכל
 ,שכבל :דאמריקה׳ בארה״ב הכאה לשנה

 ירקות ושאר חומוס אוכלים אנו הלילות
 פי־ ושאר דורבנין חוגלות, הזה הלילה —

 לראות אדם חייב ודור דור ,ככל ;גולין׳
ביום־הכיפורים׳... אכל כאילו עצמו את

 של סיפרי מתוך אלה, ניבחרים קטעים
 מלחמת כי נאמנה מעידים בן־אמוץ, דן

ו הציונות להקמת שהביאה התרבויות
 לתוצאות הביאו טרם מדינת־ישראל ליסוד

ש היסוד, בעיות מיכלול וכי מספקות,
ה מהיהדות לחרוג הציונים את הביאו

ב נפתרו. טרם לביאת־המשיח, ממתינה
קר נכונו עוד זו ויגון צער אכולת ארץ
 הוא שיעודם קרבות רבים, תרבות בות

 המאבק את סופית הכרעה לכדי להביא
 של פרצופם ועל היהדות של פניה על

ש מאבק בארצם, כבני־חורין היהודים
ה הספרות בו כשלה האחרונות בשנים
עברית.


