
 הוא האחרון, ברגע כמעט ניצל הוא אך
 אל־סאדאת נחיתת של המומנטום רגע

 שלו, הכלא אודיסיאת במהלך בישראל.
 גרושתו דינה עם יחסיו את משחזר-ח׳

 הקודם), בסיפור כמו שעושה, מה (העושה
 שבחוץ, ובחברה שמעל במעילה נזכר

אותו. שבודדה
הישרא החוויה תמצית הוא רחוקה ארץ

 אותנטי, ספר זה בכתב. גיבושה ועיקר לית,
 הספרותיות ומעלותיו שבו שהאותנטיות

הביקורת. לשבחי זכו לא

יומנים

לשונסקי
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 זלמן והמשורר הסופר פעם נשאל כאשר
 על לדעתו שניאור הגיבור״) (״פנדריי
 ״אל : אמר שלונסקי, אברהם המשורר

 אימרה לשונסקי.״ אלא שלונפקי תקרי
 וחוזרת שבה שהיא דומה שגיאור, של זו•

שלונס־ של המלוקטים יומניו ספר למקרא
 פרקי בשם אלה בימים אור שראה קי,

אהרוני. אריה בעריכת *, יומן
 שבהם והראשון זה, בספר פרקים חמישה -

 ניתן מתוכו ,1920—1919 — בחרות יומן
 באחד הצעיר. שלונסקי על רבות ללמוד

״התרפות : כותב הוא הראשונים מהקטעים
 הכף את הנועלות משי של כסיות —

 לעצמי כשאני החיה. האדם שד הצפרננית
 כעיקרו הצפרגים. את דווקא אוהב הריני

הטבע של ל גוו כזה רואה אני דכר של
 אפשר אי לעבוד, להיות, סוף פוף גרידא. ^

 כידיים ולשמש לחולצן צריך — ככפיות
 תועלת לפעמים מביאות הצפרנים ממש.

 זה ביומן חוסך אינו שלונסקי טרוכה...״
ההש במלאכת מורו על ומספר דברים,

 ל(גרשון) לו ניתנה מוכה ״מעלה : מצה
 של גנותו את מגיד שהוא — זה שופטו

 אנשי שרק כזו טיבה וכעין כפניו אדם
 ממחיש ומיד בה״.״ זוכים יחידים אמת
 יבין השיל יהושע על בהשמצה זאת

 :אחימאיר) אכ״א של (שותפו־לרעיון
 יוצא אינו כמילים, מתלכש שהוא ״הרעיון
כגדי־ משלו לו יש כי שאולים כבגדים

לרוב...״ ובגדי־יום־טוב הול
 מהפרופסור עטו חוסך אינו שלונסקי

 קלויז־ קלויזנריס, ״הזי, ו קלויזנר יוסף
 האמנות את עושים אתם מתי עד נרים!

 מסויימים סופרי־אדיש גם !״ ? פלסתר
 ״ואנוכי :מעטו חרפות של לקיתון זוכים

 אינם הללו •מהסוסים על מיצר אני אין
 ומזכלים העברית •מרה את בטלפיהם ד־טים
 כי הקבצן לאותות ולא־ כגלליהם אותה

 רגילים זו חירום כשעת :אקנא יעש־יד
עצמם, הסוסים על לי צר אלה. כבמו אנו

 אי מהם יש ;המסופים על נכון יותר
תמים, כבשים הם הרי טבעם פי שעל אלה

 ודאי נכר עור עצמם על העטו לא ואילו
 להם כרכה מביאה הצנועה געייתן שהיתה

ולאחרים...״
 שלונסקי עוסק 1950—1943 השני בפרק

הספרותי, עולמו של שונות בבעיות יותר
 שן. דן פרישויין, של ספרו תירגום כמו

 של הדיוק על שלו הערה ביומן מצויה
 לחיינו הכניסו הם אך —״ :גרמניה עולי
 גם !...״הדיוק את :מאוד חיטוב רכד

אליעז, רפאל ספרותיים, למאבקים חברו
? לאליעז לעימות ״מה :ביומן להערה זוכה
 לאדם אין הרי ו...פרא־אדכ. עצוב הדא

 לא הוא עצכות! לשאת כישרון כל זה
 כתאונה, עצבות נושא הוא לכד׳. ,נוצר

 לגמרי...״ מיותר כמשהו כמקרה־ביש,
במשורר שלונסקי מטפל חמלה בפחות

י יהודה י רנ הצ שתיקתו ״...ועל נ ק
 רגש■ איזה על העידה היא כי טערתי.
מרי ? צרות־עין וממאיד. קטלגי נחיתות

 אד אלה... כל אולי כן, קינאה? רות?
 זה כאדם יש שהרי משהו. עוד כצירוף

 טהור, יקר, הוא הזה וה,עור׳ משהו, עוד
,משהו׳ היה לפנים בי לי נדבה אד אנושי•

יותר...״ עליו השפיע יותר, תוקף כעל זה
 נוסח שלונסקי מביא היומן מפרקי באחד

 (ניבון) .״טזאורוס״ של אופי בעל משלו,
אשגול / הכופר אשגול / ״שגול :ל״שגול״

 ערך :יומן פרקי — שלונסקי אברהם *
 הוצאת אהדוני; אריה לבית־הדפוס והביא

 (כריכה עמודים 119 פועלים; ספריית
המשורר). של תצלומים + רכה

 שגר (שיקל) / אייט־הא־מגדדות / עגבים־
שגול עלי ושגלו / אלפים) (שגל  אהבה/

 (שריפה) / שיגלא / משגולת / מרכבה
 / כנישגלות איומה / רבו׳) (חנק שגילה
 מימדל / •מתגלנות / שתגלן / פתשגל
 / משוגל השתגלות, הימתגל, / ונדמגל
 שגלגל, / וכישלון שגול / שיגליה / שגלגל

 / ל תישגלתי אגי / שיגלון / שגלגולת
(סגו עם־שגולה / .׳מגליל / שיגלול(ים)

 / אבני־מישגל / ושגילין טכין / לה)
 / ומדוד (שקול) שגול / שיגול־דעת

/ תישגולת / עגב דרך אורחא, עגב / / 
(סנונית)...״ זגוגית
 משנת (פינקס טרפים הוא נוסף פרק

 וחרפות אש שלונסקי ממטיר בו ),1960
 לאנשי־ מתחזים תרבות, מוסדות על

 ״עיר־ הכותרת תחת רבים. ועוד תרבות
 ״אגודת־ : כותב הוא הספרותיתז׳ המיקלט
 באקלימה עכשיו, שהיא כפי הסופרים

 השחור והשלק גכאותה רמת ובמיסגרתה,
 עיר־המיקלט, כמין היא שבה, רוחני הבלתי
 אלה כל בבטחה לכתה יכולים שאליה
 וכמובן וכדומה, סיפור יאו שיר שרצחו
 במזיד, שירים תצח אייט אין שהרי בשוגג.

 מעניין לרצוח...״ כוונה ׳מתור :כלומר —
 לאגודת שלונסקי מעניק היה כותרת איזו

 ג׳נוסייד המבצעת ,1981 קיץ של הסופרים
ישראל. של ובספרות בשירה

הבפנוכו
 הוא באחרונה אור שראה מרתק ספר
 שכותרת־ *, גיילין ויליארד מאת רגשות

 לנו. החיוניים האותות היא שלו המישנה
 של ומדוייק ענייני מיפוי מהווה זה ספר

 פסיכולוגיים אמצעים בעזרת האדם, רגשות
 לשיחרור מטיף הספר ספרותיות. והוכחות
 לתהליך בניגוד הריגושים, מערכת ולהבנת

 כפי הריגוש,״ של אקראית ״פקיקה של
גיילין. זאת שמנסח

שלונסקי משורר
פתשגל

 לבני־אדם יש ״מדוע שואל המחבר
 ומנסה ?...״ תועלתם מה ? וריגושים רגשות
 גם הוא הריגושים. אותם סוד את לפענח

 של בלי־השרת הם ״הרגשות כי קובע
 אחדים, שסבורים בפי ולא, הימכליות,

 הרגשות את מחלק המחבר חלופותיה.״
 את מייצגת הראשונה קבוצות. לשלוש

 סוג אותו מייצגת השניה ;הרגשות טווח
תיפקוד מפני אותנו המזהירים רגשות, של

 עברית: רגשות; — גיילין ויליארד *
 עובד; עם — אופקים הוצאת ;ענבר איה
רכה). (כריכה עמודים 211

 המכירים את כוללת והשלישית ; כושל
 בעלת היא והקבוצה היחיד ששרידת בכך,

 השרידה, עובדת לעצם שמעבר משמעות
 ולא ממנו, ליהנות שיש דבר הם ושהחיים

לשאתו. רק
ל ״איתותים שבספר, הראשון בחלק

 והקבוצה״, הפרט בשירות — שרידה שם
 של האחיות המילים בין המחבר מבדיל
הש של הלשוני ״העושר :החרדה מושג

 לאימה, מבהלה לעבור לנו מאפשר פה
 לתכהלה ממבוכה למורא, מרפיוו־ידיים

 הריגוש אולם לחלחלה. ומחרדה (פניקה)
הפחד...״ הוא האלו המילים כל •מכיסוד

 המחבר מביא ״חרדה״ למונח דוגמה
 :כרונטה שרלוט של אייר ג׳יין מתוך
אוזני להט; ראשי בחוזקה, הלם ״ליכי

 שמשהו דימיתי ;כנפיים כהמולת צללו
 כוח ;נשנקת מדוכאה, הייתי ;אלי קרב

 וטילטלתי הדלת אל פרצתי ;כשל הסבל
״נואש כמאמץ המנעול את . . . 

 מוגדר אשמה״, ״להרגיש השני, בפרק
 רק הוא כאן ״הא׳טם :שבכותרת המושג

 הפחד סוג את והמתאר הסופד המגדיר,
מת דלוא זו תחושה בהגדרת שחשים...״

 ג׳יין של הספרותי ניסוחה על בסס
ן טי ״  הי־ לא ״מעולם :אמה בסיפרה או

 בשום וכואבת מושפלת נסערת, כה תה
שב האמת את חייה... מנסיבות נסיכה
 רק היא להכחיש. אפימר היה לא דבריו

 להיות יכלה איר בליבה. זאת הרגישה
 העלמה כלפי אכזרית כה גסה, כה

 ט־ בציטוט מחוזקת זו תחושה כייטם...״
כ, אנטון כו  רגל: קלת בסיפור צ׳
 בחדר־השינה ישבה איכאנובה ״אולגה

 הוא שאלוהים לבינה, כינה והירהרה שלה
 בבעלה. בגידתה על כף אותה המעניש

 בלתי־מובן, שפל־רוח, שתקן, יצור אותו
 נטול־ ,ענווה מחמת ניט׳מטשה שדמותו

 טוב־לב.,.״ מרוב חלוש אופי,
 את מביא ב״מצפוך, הגובל זה, נושא

ד על להתבסס גיילין נ מו ג ד זי רוי  :פ
 במצפון לעסוק הראשון השלם ״נסיונו

 את כשכתב ,1913 שנת עד נעשה לא
ש הכרתו, על בהתבססו וטאבו׳. ,טוטם

 לפרט, אמצעי־שרידה הם כחברה חיים
 מסויימים מצפון שמנגנוני פרויד הסיק
 דור, טדי כפשטות להירכש יבולים אינם
 הגנטי מטבעם חלק בעיקרם הם אלא

ספ המחשה לצורך אנוש...״ יצורי של
 המחבר מצטט בעלי־מוסר, של רותית

 פיליפ של בספרו הצעיר פורטנוי את
פורטנוי. של מועקתו רות

נפ בושה״, ״להרגיש השלישי, הפרק
ול האשם, של אחותו היא ב״הבושה תח

 המוג־ כשני מימתנוטים קרובות עיתים
 משמשים הם ביניהם. הבחנה ללא דים

להתנ מסייעים שניהם :מטרה לאותה
ל הנדרשת המקובלת, ההכרתית הגות
 נעזר ההמחשה ולצורך כהכרה...״ חיים

 בניו־ מידידותיו אחת על בסיפור המחבר
ש אחרי בבהלה שנתקפה יהודיה יורק,

שנו ,44 ד,קליבר בעל הרוצח כי התברר
 הוא סם״, של כ״בנו יותר מאוחר דע

 :ובושתה כלימתה את מבאר הוא יהודי.
 היא היהודית בקהילה הזהות ״תחושת

 בשרי- כרוכה וכה חיונית כה חזקה, כה
 הרחבת כדי עד — הקבוצה של דתה

כא מוגזמים למימדים ההדדית הערבות
 ללא־ שלוכה יהודי פרט כתור הזהות לה.

 בוהות כשל גם — הקבוצה כזהות התר
קו ביהודי תמיד הרואה האנטי־שמיות,

 אדם, — כף אחר ורק יהודי, כל דם
 היהדות, של המוסרית המסורת עצם ובשל

"עיקר הכלל טובת את העושה . . .

 הביישנות לתחושת לא־יהודית ראייה
 צעיר כאיש האמן מדיוקן גם גיילין מביא

עי את עצם ״סטפן : ג׳ויס נ׳יימם של
כל כשכפה הרועדת ידו את והושיט ניו
 של המשגיח כיצד חש הוא מעלה. פי

 כדי באצבעותיה רגע נוגע הלימודים
ה שרוול רישרוש את ואחר־כד ליישרה,
 בו... להצליף כדי המגלב כשהורם גלימה
בו והוא, מעיגיו, פרצו הצורבים המים

ב אסף ומפחד, מיסורים מכלימה, ער
 ביללת- ופרץ הרועדת זרועו את בהלה
ומ מורא, של כעווית רטט גופו כאב.
הצו הזעקה את חש וכעס כלימה תיר
הצור הדמעות ואת מגרונו יוצאת רכת
 הלוחכות...״ לחייו על מעיניו נוזלות כות

:חד־משמעית קובע זה פרק של מוסרו

 אל למוסר. היא לוויה כת אכן ״הבושה
לתכ תבוזו ואל בושה להתיש תבושו

ליתה...״
הרא שהוא גאווה״, ״להר'גיש בפרק

כו הקדמוניים, החטא אבות בשבעת שון
שמ העונג היא ״הגאווה :המחבר תב

 אדם״ של ומוגזמת עצמית כהחשבה קורו
ה אמונתו היא ו״הגאווה (שפינתה),

 שלו ערכו בעליונות אדם של מבוססת
 דוגמה (שופנהאור). מסויימת״ מבחינה

 של בסיפורן גיילין מוצא ספרותית יותר
 עומד שם דיקנס, לצ׳רדס ערים שתי

כמת הגרדום, על לעלות קרטון סידני
 :שאהב האשד, של בעלה תחת נדב,

 על כהרבה נעלה עושה שאני ״הדבר
 שאני המנוחה ;מעודי שעשיתי מה כל

ש מה מכל כהרבה נעלה אליה הילד
מעודי...״ ידעתי

אזה ״אותות הספר, של השני החלק
נפ מעמד״, מחזיק אינו המרכז — רה
 ״אחד :מצוברח״ ״להרגיש בפרק תח

 הוא כיותר השכיחים האזהרה מאותות
 מצוברח. להיות של מוזרה תחושה אותה

ש בוודאי  מן בזמן מאיתנו אחד כל התי
העיק הדימוי ,מצוברח׳... שהוא הזמנים

שת רי  עירבו־ של הוא ה,ציברוח׳ כהת
 מוצא לתחושה המחשה ומבוכה...״ כיה

 ׳ייןג של ומישפט־קדום באהבה גיילין
 אמך את פעם ראית ״האם נ אוסטין

 ירחם, השם ? אבודה כה ? מבולבלת כה
 הנה, באה אני י אח !מסתתתרת בינתי

 !כאן ואני לשם, הולכת אני !שם ואני
מקום...״ בשום אני ופתאום

 רבים ספרותיים לתיאורים שזכה יצר
ו הנפתל הריגוש ״אולי :הקינאה הוא

 של משונה מזיגה מכולם... המייסד
 כ־ המעורבות יחד, גם ועוינות תשוקה

 להתעורר הקינאה ״יכולה מריחת...״
 העלובים הפחותים, הקניינים של מכוחם

ה נוספת תחושה ביותר...״ וקלי־הערד
מנו שאתה ״להרגיש היא בספר מוצגת

 הריגושים ״אחד :המחבר כדברי צל״.
 ההרגשה הוא מכאיבים היותר הקטנים

 ״אין :מעיר והוא מנוצל...״ היות של
 מנוצל להיות כיותר הנורא הדבר זה

 של הגרוע במוכן אפילו לפעם מפעם
ני לראות הוא רע יותר הרבה המילה;

 פניה בבל לראות ;טובה כקשת כבל צול
 את בקטנוניות למדוד ;ניצול-ככוח כזאת

ב להסתגל או ;היחסים של ר,תן־וקח׳
החרד־תמיד.״ של והפרנואידי הפרטי סבל

 למרות בבהירות, נקרא רגשות הספר
לת בכוחו ויש מדעיים, בנושאים עיסוקו

התהלי של עצמית ולהבנה לתרפיה רום
ומצ לנבכים, החודר ספר הרגשיים. כים
אליהם• להגיע ליח

כרונטה צ׳בוב אוסטין
נשנקת שפל־רוח מושפלת

/ ־ע/אד• ?
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