ספר ז כרינו תיו של הפותר הראשון
יונתן סוויפט לפתרון בעיות אירלנד

אלישר
אליהו אלישר ,ממנהיגי היישוב ה
ספרדי משך שנות דור ,ומי שהיה נציגה
של המפלגה הספרדית בכנסת הראשונה,
פירסם החודש ספר עב־כרם — ל חיו ת עם
יהודים״ * — המהווה מעין המשך לסיפרו
הקודם ל חיו ת עם פל שתינאים.
סיפרו החדש של אלישר מהמם ,עמום

אליהו אלישר
אצבע על הדופק

תעודות והוכחות ,החושפים היבטים כימעט
בלתי־ידועים בתולדות הישוב הספרדי־
יהודי בארץ־ישראל.
אלישר פותח את סיפרו בסקירה ,ה
מתארת את תולדות יהודי ספרד מאז
גירוש ספרד ,ההתפצלות לשתי הקהילות
העיקריות של יהודים וספרדים ,והתהוות
היישוב הספרדי־יהודי בארץ־ישראל .אלי־
שר מתאר את הספרדים בארץ־ישראל
כחלק מן הקהילה היהודית באימפריה ה-
עותמנית! הוא מציג את מיבנה הקהילה
באמצעות מוסדות ,שכונות והסדרי-עזבד
נות )הקדשים(.
פרק מרתק הוא חינוך בירו שלים במאה
הת שע־ע שחז ,הנקרא כעבודת מחקר מד
עית ,המתארת את התשתית התרבותית
עליה בנתה קהילה שלימה את מסורתה.
האחרון בפרקים ההיסטוריים הוא הפרק
ישוב חדש מיל ישוב ישן ,בו מתאר אלי־
שר את המאבק בין אנשי הישוב הישן
בירושלים לבין ראשוני המתיישבים הציו
ניים בארץ ,ביניהם אליעזר כן ־ יהודה
ואחרים .בפרק זה נחשפת מסיכת שלימה
של ציונות ספרדית ,שאין לה עדויות אח
רות בספרות הציונית המקובלת.
בפרק ירו שלים בה נול ד תי מובא הרקע
המישפחתי של המחבר ,תיאור אבותיו
ואבות אבותיו ,שאחד מהם היה הראשון-
לציון ,הרב הראשי הספרדי .אלי-
שר ,שהתגייס עם פרוץ המילחמה העול
מית הראשונה לצבא התורכי ,מביא גירסה
אישית לסידרה שלמה של אירועים היס
טוריים מאותה תקופה ,וביניהם הגירוש
של היהודים מיפו ומתל-אביב ,אירגון
ניל״י והרעב ששרר בארץ באותה תקופה.
בבהירות מדעית למחצה מציג אלישר
אלי שר — לחיות עם יהודים !

*( אליהו
הוצאת מרכוס,
)כריכה קשה(.

י רו שלי ם;
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עמודים

את תהליך המעבר משילטון תורכי לשיל-
טון בריסי בארץ ,תוך כדי הבאת מערכות
שלימות של תעודות ומיסמכים ,הממחי
שים באורח חד־צדדי את תהליך הקיפוח
של עדות המזרח .בתעודות ,זכרונות ו
עדויות הוא מבליט את המאפיינים העיק
ריים של יהדות המזרח ואת חלקם בישובה
של ארץ־ישראל .בפרק המסיים הת 
ארגנו ת הספרדי ם ל א חר הכיבוש הברי טי

הוא מציג את כישלון אותה התארגנות
ואת ניוונה ההדרגתי.
בפרק אחר שב אלישר לזכרונות אישיים
יותר — שירותי ב מ מ של ת המנדט — ובו
הוא מתאר את חלקו בעידוד התעשיות
הקלות בארץ .מתוך עדותו ניתן לאתר
את תהליך יציקת הבסיס הראשוני לתעש
יות בארץ־ישראל.
קבוצת הפרקים המתארת את שנות ה־20
וה״ 30מבחינתו של אלישר )ההתפתחות
הכלכלית של הארץ ושל הקהילה הספ
רית בה( ,מהווה תעודה מרתקת ,אותה חי
בר אדם קל עט ,בעל מעוף ומבט של סו
פר ,שניחן בחושים נהדרים לתאר את כל
שחווה.
החלק האחרון של הספר מתמקד בשנות
המנדט האחרונות ,בתהליך האירגון־מחדש
של הקהילה היהודית הספרדית בארץ-
ישראל; באותן שנים היה אלישד אחד
מנציגיה הבכירים של קהילה שהאמינה
בזכותה להציע נציגים משלה למוסדות
המובילים של הישוב ,אמונה שלא הגיעה
לידי התגשמות.
בפרק המספר על ישיבתו בכנסת ,כנציג
המפלגה הספרדית ,מציג המחבר סידרה
של תיעודים ושל ניסוחים ,המעידים על
כך שמאז ועד היום לא השתנו הבעיות של
כמחצית האוכלוסיה הישראלית .אלישר
היה הראשון שהניח את אצבעו על הדו
פק .בנקודות התורפה של החברה הישרא
לית׳ מבלי שאיש ישים לב לצעקותיו ו
לטענותיו.
בפרקים האחרונים של הספר מוצגת
גלריה של נושאים אתניים ,כמו הפרדת
הדת מהמדינה ,חוקה ובית־עליון ,שיחזור
בתי־כנסת ספרדיים בעיר־העתיקה ,ועוד
נושאים שהינם סימליים בעיני אלישר ו
הקהל שהוא דוברו.
לחיות עם יהודים הוא ספר היסטוריה
מעולה ,בו שזורה גם החוויה האישית של
מנהיג ,שהיה בכוחו לקרוא על הקיר את
סימניה האמיתיים של החברה הישראלית.
בינות לעמודי ספר זה ניתן לאבחן בגלוי
את הקשר העמוק שקשר את אלישר אל
אחיו הפלסטינים ,כבסיס אחד ויחיד ל
כינון חיים של ממש בארץ־ישראל.
סיפרו של אליהו אלישר הוא מספרי ה-
זכרונות המעולים שראו אור בשנה האח
רונה בארץ .הספר מומלץ לכל מי שמוכן
לקלוט הפתעות ,שאינן מצויות בסדרות
ספרי הלימוד והמורשת של עדות המזרח,
שאותן מפיץ מישרד החינוך מתוך סיבות
השמורות עימו.

הצעותיו של

^ לא מלאך .לא שטן ולא זמר
מאת עיתונאי בשם דודו אורן * .במיכתב
מטעם המו״ל כותב זה )צבי מוריק( ,בין
השאר ,על ״תדמיתו של צכיקד פיק כסמל
מין...״ ושאר דברים ההופכים אותו ,אליבא
דבית־ההוצאה ,שווה^אלבום^שכזה__ .
כבר בפרק הראשון מבהיר־המחבר ,כי
מדובר ב״אנטומיה של סופר־סטאר״ .ולשם
הוכחת היותו של פיק סופר־סטאר ,מתבסס
מר אורן על סידרת ציטוטים מתוך כתבות
בעיתוני פיזמוגים ונשים .למשל  :הגב׳
י שי מלא שה כתבה ב־ 8.10.76כי ; ״כניגוד
לזמרים ישראליים אחרים ,שעומדים כ
מרכז הכמה ,עוצמים עיניים ושרים למיק
רופון ,הוא מעז להופיע על הכמה ככגדים
מטורפים מקטיפה וטריקו ,מרכיק לעיניו
כובכי כסף מכהיקים המנצנצים למרחוק,
עונד שרשרות ,עגילים וצמידים ,ומעל
לכל מעז להתנועע...״ פרק זה מסתיים
בהצהרה מטעם מר אורן ,הקובעת לא
פחות ולא יותר ,כי  :״כיום צכיקה פיק
היא אימפריה של איש אחד״.
אימפריה־זו־של־איש־אחד,
במיסגרת
מצוי פרק שהוא מעניינו של הרמטכ״ל
ודובר צה״ל ; פרק שבו מוצג טכס הענקת
דרגת סמל לחייל פיק על־ידי רב־סרן,
הנושא את תג המטכ״ל• הפרט המרגש ב
תצלום  :מדיו של החייל האמיץ פיק,
הכוללים חולצת פסים ,שצה״ל טרם הנ
פיק כמותה לחייליו עד עצם היום הזה.
בפרק השני של ספק־אלבום ספק־ספר
זה ,לומד הקורא כי מר פיק נוטף כא־
ריזמה .וההוכחה מצוייר ,בקביעתה של
גברת בשם סנדרה סקארבק ,הטוענת
כי  :״יש בו מגנטיזם חייתי־חושני .איכות
ערפילית ,משהו שלא מן העולם הזה...״
וכנראה שהגברת הנכבדה ,והמחבר הנכבד
יותר ,אינם יודעים מהי כאריזמה .הוכחת
הכאריזמה של מר פיק טמונה בתנוחת
ההתפרקות שלו ,אחרי המתח באולפני

מישפט נפתח במילים ״בדומה לחיפו 
שיות...״ וכד.
האלבום מגלה כי סצינת השיא של ה
מחזמר שיער היתה ,כמובן ,סצינת העירום
של מר פיק ,שחשף את חמודות גופו בפני
המעריצים הנלהבים.
השורה המרתקת ביותר בסיפרו של אורן
היא זו המצטטת את הזמר המעולה אריק
איינשטיין .הלה נשאל לדעתו על תוכנית
של פיק בטלוויזיה ,והשיב ; ״יש לי פתק
מהרופא לא להסתכל על דכרים כאלה.״
תצלום מרתק הוא זה שבו נראה פיק
מעניק מזמנו לאדונים מנ ח ם ב גין ו
יצהלו ש מי ר .ליד התצלום כתוב  :״באו 
תה הזדמנות העניק מר בגין לצכיקה פיק
— בלוויית הקדשה אישית — את טיפת
,המרד׳ .צכיקה פיק לא שכח את המחווה
שעשה עבורו מנחם בגין ולימים שלה
עותק מתקליטו ,המראה׳ למישרד ראש-
הממשלה — בלוויית הקדשה אישית וב
ברכת ידידות...״ הצניעות בוקעת מכל
שורה.
באמצעות תצלומים צבעוניים אפשר
לעקוב אחר תהליך ההזדקנות המהיר
העובר על האדם המכנה עצמו מלאך או
שטן .ומה שחסר באלבום הוא פרק על
כישלונותיו של פיק בפסטיבלי הזמר.
הפרק האחרון בספר מצחיק זה מכיל
את דיעותיו של פיק על כל מיני נושאים
שבעולם ,כמו שלום עכשיו )״אלימה ו 
בוטה״( ,מנחם בגין )״איכזב אותי אי
שית״( ,גאולה כהן )״משעשעת אותי״(
ואחרים.
האלבום מסתיים בתיקווה ש״אולי יהיה
אז גם מקום לספר שני כסידרה...״
:הכותרת המוצעת פה  :לא מלאך ,לא
שטן ולא זמר.

קולינור.

ילדותו ממש מרגשת .חרף היותו סופר־
סטאר ,יש לו אלבום תמונות־ילדות שאינו
שונה מכל אלבום־ילדות אחר .את התצלום
של פיק בן השנה וחצי פירסם מחבר ה 
ספר ,מר אורן ,בליווי קביעה נבואית :
״בן חצי שנה — ,הקטן הזה גדול יהיה...״׳.
מעורר גיחוך הוא הפרק על מישפחתו של
פיק  :״שעות ארוכות עשו האם והכן כ
מוזיאונים ובתערוכות ,בולעים כצמא את
מוצגי האמנות הרכים .יצר הסקרנות ש

אמנות

חינוך העין
מעט מאוד ספרי חינוך להבנת האמנות
מצויים בשפה העברית .אל המעט הקיים

פולקלור

פיק
כותב שורות אלה לא הגיע מעודו ל־
ריגשה אינטלקטואלית או מינית נוכח דמו
תו של זמר הדיסקוטקים צבי )״צביקה״(
פיק .מילות שידיו ופיזמוניו לא עוררו
מעולם הד כלשהו ,וגם אם נלקחו מתוך
ספרי שירה של משוררים כיונתן רטוש
או נתן יונתן ,הרי שעוררו תגובת דחייה
בשרשרת מהשירים המפוזמנים.
בימים אלה קיבל כותב שורות אלה ב
דואר ספר בתבנית אלבומית ,הנושא את
הכותרת צביקה פיק — מלאך או שטן?

מלאך או שטן פיק בן חצי שנה
עניינים של הרמטכ״ל או דו ב ר צה״ל

גילה הבן היה הרכה מעכר למה שמאפיין
ילדים כגילו...״
פרק מצחיק באינפנטיליות שבו ,הוא
זה שבו מנסה הביוגרף של פיק ,דודו
אורן ,לשחזר את הגירסה הפיקית על
הקאריירה של החיפושיות .כימעט  .כל

הצטרף החודש ספר מעולה לחינוך העין —
א מנו ת ל תל מיד ,מאת דום מדזיני *.
א מנו ת ל תל מיד ,שהוא חלק שני של ספר
)שכותב שורות אלה אינו מכירו( ,מעוצב
להפליא ,נפתח בתצלום של הפסל ״ניט

צביקה פיק — מלאך

* דו ב מדזיני — אמנות לתלמיד ; חלק
ב׳;  107עמודים )כריכה רכה  +פל טו ת
צבעוניות(.

• דודו אורן —
או שטן? הוצאת ת מ ר;  140עמודים )כרי 
כה רכה(.
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