
נייר של נמר —
)79 מעמוד (המשך

 יהודה של אישית וביקורת פולקלור)
 פחדנות תוך מט, דני אלוף כלפי מלצר
 מרכיבים כמה ועוד שמו, מאיזכור מוזרה

 צימצמו שכזאת, בחוברת למדי תמוהים
 האור את אך בה. שנתלתה התיקווה את

 עם הפגישה הביאה הראשונה בחוברת
 של מעולמו מעט שחשפה מירון דן פרום׳

 נוספת רבת־עניין רשימה והמבקר. ,הפרופ
 המנוח, בארה רולאן של רשימתו היתה
 שהאפילה מבריקה רשימה העצלות, שבחי

 שולמית הגב׳ שהפיקה השיעמום על
 או יצירתיות בטענתה (ריפטין) הר־אכן

הכתו מעשיו הביאו נוספת תמיהה יצירה.
 מר של הגיגים) לדבר לקרוא (קשה בים

 מחברת של (בעלה הורוביץ מרדכי
 בחברה שמר) נעמי זהב... של ירושלים
רשי לפחות. עברית, יודעי של מכובדת

גבוה מתח אחי־געמי אמנון של מתו
 זרם בספרוודהמתח, שדנה ספרותי זרם —

 של כזרם בארץ מקובל אינו שעדיין
 צער המעלה רשימה היא ספרותית, כתיבה

 מדיעותיו יותר תורם אינו שאחי-נעמי על
 .לסיכום: האות־המודפסת. של במאדיום
 לא היתה מחברות של הראשונה החוברת
 אך גראפית, מבחינה רע ערוכה מגובשת,

 לעתיד תקווה עוררה היא זאת עם יחד
לבוא.

 (גליון מחברות של השנייה החוברת
 ממחלות- כמה עדיין מחזיקה פברואר)
 חיים שוב אותן מאפיין כאשר הילדות,
 המועתקת המאוד־אופנתית ברשימתו כאד,

 אוויט־ בדבר הלונדוני, מהוואסט־אנד
 דויד של רשימתו זאת, לעומת פירדן.

 מביאה היום־יום של הפלא (כרמי) ויינפלד
 ברונו של היצירתי לעולמו מרתק מסע

 בית + הקינמון חנויות שסיפוריו שולץ,
באח אור ראו שעון־החול בסימן המרפא

 הביא מירון דן פרופ׳ בעברית. רונה
בת יוכבד המשוררת של עדין רישום
 כשר אסא ופרופ׳ לעולמה, שהלכה מרים
 שאלה בסימן חרבות הנושא את עורר

ה בנוסחו השאר בין כתב שבה רשימה
 אוחזים אנו ״שאין :האופייני פולמוסי

 אחיזה לנו שאיו תרבות, בשום מובולקיס
 גישה משמעויות, של כלשהי במסורת
 אולי שיבול מה כל לנו 'שאין וערבים,

 מפירותיה אלה גם — לנו להיות היה
 המרכזית, הציונות של הכלתי־צפויים

 המחיר האם לאומית. ריבונות לנו שנתנה
?״ בל־יגונה הכרח היה התרבותי

 כשובל שכאלה, איכותיים הגיגים בצד
 את צמח עדה מעלה כוכבים, אבק של

 הביא מה ברור שלא רשימה דרכים, בצירי
 רשימה הנייר, על להעלותה המחברת את

 עוסקת הדרי א. אחד של עליצות רבת
הף של קרה במשהו  הנ״ל, והדרי הלר, ג׳
 שבהם בערכים האמריקאי, למחבר מתייחס

 ישראליים, סופרים החמישים בשנות נבחנו
 או אחר, או זה לאומי באינטרס שבגדו

 די פטריוטית בשרים ליטרת הביאו לא
 חסר־תקדים איכותי ליצירתמ^מדור הצורך

 עדה של מדורה הוא העברית, בעיתונות
 העוסק חוזר לעולם תקליט כרודסקי
גבוהה. איכות של בתקליטים

 מחברות עורכי מגמת שאם ספק, אין
 לחוברת, מחוברת זה בקצב להשתפר היא
 כתב־עת להתפתח עשוי עינינו לנגד הרי

שבמעולים. מעולה

אביו על בן
 הסופר של בנו כן־גוריון עמנואל

ברדיצ׳כסקי, יוסף מיכה המעולה
 הסופר של האחרונות חייו בשנות שימש

 בידו סייע אף גסיסתו ובמהלך אביו, ליד
 את בן־גוריון פירסם באחרונה בכתיבתו.

 בררי־ יוסף מיכה / היחיד רשות סיפרו
 שהוא * האחרונות שנותיו בעשרים צ׳בסקי

 הסופר. אביו אודות מקרוב מונוגרפיה מעין
 ברדי- של האחרונות חייו שנות עשרים
 כאשר רבה, מרירות של שנים היו צ׳בסקי
 בעיר הסופר העביר אחד שנים עשור

מבודד בברלין, השני העשור ואת ברסלוי,

 היחיד! רשות — בן־גוריון עמנואל •
רכה). (כריכה עמודים 239 ;רשפים הוצאת

 הספרות של ההתרחשויות ממרבית ומנותק
 והבולטת האחת קירבתו כאשר העברית,

 ברנד, חיים יוסף לסופר קירבתו היא
 ומיכה תקופה, באותה דורך, החל שכוכבו

 בסופר אמונו כל את חשף ברדיצ׳בסקי יוסף
 מוחו בטרם קצר זמן שנרצח זה, צעיר

 במותניו. כוחו בעוד ברדיצ׳בסקי, של
 ברדי- של האחרונות חייו שנות עשרים
 מהספרות התרחקותו בסימן היו צ׳בסקי

 לחקר מתמסר שהוא תוך היפה, העברית
 פילוסופיה היסטוריה, היהודית, האמונה

היהודית. האגדות מורשת וריכוז
 רטרוספק- רשימות על מתבסס זה ספר
 במשך בן־גוריון עמנואל עם שהיו טיביות
 טרח שאותן רשימות בשנים, עשרות
 בספר הזמן. במשך יכולתו, כמידת לשכלל
 יוסף מיכה שחוקרי שונים מיפרטים מצויים

 וביניהם מיפרטים בחנו, טרם ברדיצ׳בסקי
 למחקר תוכניות כתיבה, טיוטות יומנים,

 עצומת לתמונה המצטברים ורשימות,
 בודד אשר ספרותי, ענק אותו של ממדים

 באמצע בנכר, וחי ומלואו, מעולם עצמו את
 את בברלין, הישן, העולם של התפוררותו

 כפי והמורשת, העברית הספרות נצח
בעיניו. נראו שאלה

הרי את הצל, את שחיפש ברדיצ׳בסקי
 העברית שהספרות הכיבוד ממישחקי חוק

 לטובים להעניק אהבה כה ימים באותם
 ספר מתוך כמשתמע למעשה, ניהל שפה,

 בהחרבת שעסק דופן, יוצא אישי טריפ זה,
 שנועדה החרבה שונים, עבריים מיתוסים
 ברדי- העברית. הספרות עתיד עם להיטיב
 שנים במהלך עצמו את הקדיש צ׳בסקי

 אוצרות למציאת חייו אחרית של אלה
 ממחקריו אחד כאשר תרבות, של אבודים

 וגריזים. סיני הוא ימים באותם הבולטים
 מיכה כמו מרתקים, פרטים המלא ספר זהו

 אותיות שחיפש הסופר, ברדיצ׳בסקי יוסף
 הקנטור אל ופנה ספריו, להדפסת מיוחדות
 בן- עמנואל מעיר עליו פראנק, רפאל
 פראנק־ האותיות את שצייר ,,מי :גוריון
 ארץ־ דפוסי ככל עכשיו השגורות ריהל

ישראל...״
 הפרנסה אמצעי הוא נוסף מרתק פרט

 על אומר הבן באשר ■ברדיצ׳בסקי, של
הכית את מכלכלת זימתו ״כהיות :אימו

כרדיצ׳כסקי יוסף מיפה
ענק־ספרותי של עצומת־מימדיס תמונה

 רופאת־שיניים) (כתור הרפואית כעכודה
 לחדר נועד אחד — חחדרים ושלושת
וה החולים ?כלת לחדר ואחד עכודתו
התפקידים...״ יתר כל את מילא שלישי
 מתמודד שבו הפרק הוא מאלף פרק

 האחרונות חייו שנות עם בן-גוריון עמנואל
 שלושת את השלים זה כאשר אביו, של

 מרים, שלו המרתק הרומן ואת הסיפורים
דווי. ערש על המחבר שהשלים רומן

 בן מתאר שבו ספר הוא היחיד רשות
 הספרותי, עולמו את אביו, את המעריץ

 הבן, בידי עלה שלא על במעט ומצער
 להפכה על־מנת זו, במעט-הערצה עוד לזכך

 להגביר בכוחה שהיה נחלה הכלל, לנחלת
 ברדיצ׳בסקי ראוי שלהן וההערצה האהדה
 חבל אלה. בימים האגדות ומלקט הסופר,

 מכובד שמות למפתח דאג לא שהמו״ל
זה. לספר

ההספדים שמעוןבחטף ם י לא פ מ! ה פרס!,.

״מוזזה * תנועתנו׳ גדולי על אהובים

ה ז ו ת מ ט מ ו ק . ז ו מ ל מ . . ט מ ו ק מ
 דבר של הספרות במוסף גולן ירון המבקר מביא המסלול על הכותרת תחת ו•!•

 תיאר גולן, ירון כלשהי. בבמה פורסמו לא שמעולם כפי העסקונה עולם מפניני אחת את
 זקני שהביאו הניוון מסמלי אחד את ההסתדרותית, הספרות מיבצר של ליבו בלב

 לבכיר שנה, וחמש שבעים מלאת העילה: הישראלית. לספרות הספרותית העסקונה
 ייערך ״אם רשימתו: את גולן ירון פתח כך בהן. ישראל בישראל, הספרות עסקני

 כהן, ישראל הוא מי להם ידוע אם לסוגיה, באשר ארץ־ישראל פועלי בקרב מישאל־עם
 הזה...״ הנכבד האיש על שמעתם לא אם מנשוא, כבד עוונכם יהיה — גדול כוחו ומה
 שנה 22 במשך ערך ״הוא הספרותיים: הישגיו את גולן ירון מביא מהרה עד אבל
 היו״ר על פרק עוד ולאחר הסופרים...״ אגודת כיו״ר כיהן ואף הצעיר... הפועל את
 תשט״ז, שבט כ״א 'ביום כי ״היידעתם :של בנוסח גוברין נורית פרום׳ ובתו כהן

 בתו של החופה במעיין־ברוך נתקיימה
המ לכבוד !מכריו שלמה עם נורית
בתב חגיגי עיתון הקיבוץ הוציא אורע
סאטי דברי ובו הצעיר, הפועל של ניתו

 ממשיך גולן ירון הזוג׳״ על ושנינה רה
 ישראל של לחגו במת־הכבוד את ומתאר

 נתגלו הכבוד במת ״על שנה): 75( כהן
 ואי- ,פרם שמעון של המוכרות פניהם

שביני האמצעי מטושטשות. דמויות אלו
 ונרגשות נוקשות שמנמנות, פנים בעל הם,

 מחזה ועל השמחה...״ חתן הוא כלשהו,
 בבית באולם מהנוכחות אחת אומרת זה

(כהן) שישראל כמה ״׳תביטי :הסופר
 למוזה ישישה מוזה לחשה יפה׳, נשאר

 בכוהננו, קשוב מבט שליטפה מפוהקת,
 מהכניסה ומאושר. מענווה הלבין ששערו

פנ של צפוף לכנס שנקלעתי לי נראה
 שמסתבר אלא ספרות...״ ועסקני סיונרים

 ישראל של מחיי־הרוח דמויות כמה כי
 לישראל יובדההולדת של זה מכנס נעדרו

 מיכלי ״אמנם גולן: ירון ומוסיף כהן,
 בשליחות נמצא ההסתדרות ומזכיר נעדר,

 שינן המדינה נשיא אפילו אך חשאית,
 החוגג ליוצר בישר ומברקו תלמודו, את
הרא מהשורה ומסאי סופר ׳עסקן, חינו כי

 ואפילו צעיר׳. וגם פועל גם שנשאר שונה,
 משוררה הסופרים) (אגודת האגודה נשיא

 ירון אימץ אותו (ביטוי חיפה של הלאומי
 שאת — נייר) של נמר זה מדור מתוך גולן

 יודע — מרומם בטכס אמש חגגנו יובלו
 ואילו העברית׳. היצירה בית נאמן — וסייפא ׳ספרא וכלשונו כמוהו, אין כי יודע גם

 — ההיסטורית מפא״י לבין בינו שחור חתול עבר שפעם המיפלגה, יו״ר פרם, שמעון
 אהובים המופלאים ההספדים היו תמיד ובעצמו. בכבודו בא — חתננו נמנה שעליה

 משבחי מביא הוא ישראל, לסופרי פרם היו״ר של ובבשורתו תנועתנו...״ גדולי על
 עיניו אל בא העבודה בתנועת עטו את שנטל מי ״כל :במיטבה העסקנית הספרות

 שיידפסו. ראויים אכן הדברים אם שיבחון כדי החנון לבו אל גם ולפעמים הבוחנות
 מפני הפוליטיקאים אותנו לרסן ניסו כהן) ישראל (קרי: העבודה תנועת של הסופרים
 המצטט גולן, ירון של תיאורו לפי נרגש הקהל ריסון...״ היי תרבות דבר של שביסודו

 הבחינה ולא מקומט למוז מקומטת — מוזה מוזזה יפה׳, מדבר הוא ״'כמה המון: קול
 איזכורו ואכן, רוזה...״ של בנה בדמות נסתר שד קפץ ומתוכו הסהר, נהם מולנו שממש

 המרוסנת, התרבות ותנועת תנועת־העבודה, לסופרי פרם של זה בנאום ר,פין, יצחק של
 הפוליטיקאים, שריסן סופר כהן היה מיפלגתי כעסקן ״האמנם :ושואל לעצמו, גולן תוהה

 להשתולל להם ונתן מזה הספרותיים תיסכוליו את שריסן כפוליטיקאי נתגלה שמא או
 עיריית ראש סגן ארצי, יצחק הוא אחר כתרים מכתיר ?...״ מזה וקרתני מלומד כפטרון

 40 כהן פועל שבה תל־אביב, של חגה הוא שלפנינו ההולדת ״יום :המסביר תל-אביב,
 ואחרי מובטחים...״ סימטה וחצי פרח כפתור, ״אכן, גולן: ירון כך על ומעיר שנה...״

ב פרום׳ לדבר עלה ארצי, משורר של אביו גם שהוא ארצי ראש־העיר סגן  או סדן, ר
 ומבקרים מסאים של חבורה הקטן ברל ״מנה :שהוסיף גולן, ירון של כמאמרו הקטן ברל

 ובדיינין, סוקולוב וקריב, שטיינמן את כשעבר כדרכו. זוגות, זוגות מופלאים.
 מגודל כילד זד. זרח כהן. ישראל עדי הגיע ואחרים, קלצקין בנימין, ,ור צייפזלין

 הקשישים אחד התעלף מהמעמד, התרגשות מרוב משבחיו. מעט רק מנו כי חש שאולי
 הפליג המפולפל הדרש שלמשמע ברזל, הלל פרופ׳ דברי ממנו ונעלמו הקשובים,

 חמישית כמנה והזמין הנאמן, לפרופסור מחוכמתו שחלק הקדוש־ברוך־הוא, בשבחי
 מנגרפו של הילדות מזכרונות המספר נפעם פנימה בלבב עוד כל ׳מגד. אהרון את

 לו ששב הרי הזאת, המסיבה ואחרי ד.ע.)...״ — מגד אהרון על מונוגרפיה חיבר (כהן
 וטוען העברית. לספרות כהן ישראל של תרומתו אחר לחפש ומתחיל לביתו, גולן ירון
 ורופשוב כיילינפון וכרד, ברנר מעיניכם, עפר יגלה מי ״אכן, :ובצדק גולן, ירון

 מחסומים במעופה לעבור מצליחה איננה ד.ע.) — כהן כתיבתו(של אם בכך ומה 1 היקרים
 רגישות יוצר, ודמיון מקוריות כגון: שכמוני, מוגבל לאדם חיוניים הנראים יסודיים,

 של ותיק כקורא לפרטם... המקום כאן שלא רבים ותארים הכתובה, למילה חזקה
 כתיבתו והן אישיותו הן תגזימו, אל אנא, בשקט: לבקש לי היותר — הצעיר הפועל

 מגבלותיה. שרבו המאופרת, מהבנאליות השפויה, הבינוניות מן חורגות אינן כהן של
 מקום שיש כשם ממש — מקום יש סדן (רב) שהזכיר ולמבקרים למסאים להשוואה
 (י.ד.) של הילדות פרקי בין מגד, של לגרוטסקה גוגול של גרוטסקה בין להשוואה

 במיטבו. וכהן — במיטבם לשטיינמן סדן בין כהן, של לאלו ציון וכן־ וכיץ ברק
 של החברתית בתופעה סוציו־ספרותי עניין יש מקורי, כמסאי מעניין שכהן ממה יותר
 מרבית אם רב שספק מפני בתופעה, הדיון על מקשה כזאת שהבחנה דומני ויוצר. עסקן

 כאחד. אותו וקידמה שעצרה עסקנותו, אלמלי — שנכתבה כפי נכתבת היתד, יצירתו
 שלומנו, אנשי על התנועה׳, של הנאמן הרוחני ׳משרתה נמנה אלמלא כי ספק, בעיניי אין
 ״גמר ,הערת האחרונות...״ בשנים פעמיים כתביו מיבחר להוצאת זוכים היינו לא

 גולן, ירון של זה לדיווחו במתכוון כולו הוקדש ׳בחטף׳ תת־המדור :גייר״ של
 בישראל, אגודת־הסופרים של רקובה תשתית מאותה חלק בדבר לראשונה שחשף

בישראל. הסופרים של האמת מצרכי ומתעלמת עסקניה, ,לכיבוד ורק אך הדואגת

בוהן ישראל
התנועה של הנאמן הרוחני משרתה
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