
 אנדלי עכרה הלוויה לאחר מועט ״זמן
 משאו מכן לאחר ונדד הכיפה. בכית־ לגור
 לרישום במשרד צנוע בטקס ואמילי כלייז

 אמילי היתד. עוד פעם מדי אזרתים...״
 ״איזו :מעין משהו לבינה בינה ממלמלת

 שקט־ מרת של מצידה נפלאה התחשבות
 לה...״ ונטבחה שהלכה ושלווה

 ופשוט. מעולה מרדוק אייריס של סיפורה
 בן של מתעוקותיו כמה עם מתמודד הוא

 הניכור : 20ה־ המאה של השניה המחצית
האגו לעומת המסירות הבדידות, לעומת
 מאוד נתיב ומנחה מנחה אלה כל את איזם.

 מרדוק מרפדת העלילה מהלך את קיומי.
 שהיא תוך שחורה, קומדיה של באווירה
 כמה האוהבים. משולש אגדת את מנפצת

 העכשווית הישראלית בספרות שאין חבל,
 לעטם מתחת להוציא בכוחם שיש סופרים,

ב ומלהיבה מרתקת פשוטה, כה יצירה
 חיים של תרגומו וחול. קודש של אהבות

 בשטף פוגם ואינו הדעת, את מניח תדמון,
 מומלץ ספר מרדוק. של המרתק כתיבתה
 מרדוק של ספריה לשאר בדומה ביותר,

בעברית. שראו־אור

מחקר

אבן־צדיק

 בולט אבן־צדיק, של הקודש שירי בין
ב הנפתח זה, שיר קחה השיר: ביופיו
 דמים חתן / לנחמה זה שיר ״קחה : מילים
 ולא / מים אפיקי על לאיל / דמה איטר
 / חשק יעלת עם חדח / צמא שבור יובל
 ואל שור ואולם / קומה יפת מראה יפת
 תסיג ואל / בימה פני תשור כמו / תגע
והת / כמלחמה שלום דמי / לשום גבול
/ חמה יעלה הלכים / מיץ כי לד עצב  
אימה...״ לד ומחדר / טיפה לד מחוץ וכי

 יונה משווה אבן־צדיק של אלה שירים
 כתב־יד ביניהם שונים, ממקורות דויד

 שוקן ספריית בודפשט, אוסף אוכספורד,
 ועוד מוסקבה, גינצבורג, אוסף ירושלים,

ונדי עתיקים יהודים כתבי־יד של אוספים
רים.

והמח המיקבץ לספרי בדומה זה, בספר
 גואל כמו הוא דויד, יונה של האחרים קר

 העברית השירה של שורשיה את מהשיכחה
 של ספריו מחודשים. חיים להם ומעניק

לעי מלווים בעשייתם, למדי קפדניים דויד
 שמהם כתבי־היד, מתוך בתצלומים תים

 מאות, של במבול השירים. את הוא ליקט
 הרואים עברית, קבצי־שירה אלפי, לא אם

 מן אולי בישראל, בשנה שנה מדי אור
 ל- תשומודלב יותר מעט להקדיש הראוי
 דויד, מפרסם אותם אלה, שירים קבצי

עיניו. לנגד העברית השירה נצח שחקר

 מקדיש ושירה, ספרות חוקר דויד/ יונה
 ולפיענוח לחקר זמנו את רבות שנים מזה

מחק בין עתיקים. עבריים ופיוטים שירים
 המונים *, זבדיה שירי את למצוא ניתן ריו
 שחי זכדיה, המשורר של קודש שירי 10

!התשיעית במאה איטליה של בדרומה ופעל
 מפרי שירים 15 המונים נחום**, שירי
 זיהה שהמהדיר נחום, המשורר של עטו

!הסע־ יעקוב כן נחום כהמלומד אותו
אסיתי***, שירי !13ה־ המאה בן דכי,

 אמיתי מאת שירה וקטעי שירים 46
 המאה בסוף ופעל שחי שפטיה, כירכי

 הפייטנית האסכולה ראש והיה התשיעית, י
 פיוטי ;בתקופתו איטליה דרום של העברית

 של משיריו 38 ובו •***, בר־שמעיה אליה
 המאה בן שמעיה, כר אליה ר׳ המשורר

 איטליה. שבדרום בבארי ופעל שחי ,11ד,-
 שירי 15 המקיפים בנסולי***** יוסף פיוטי
 פג־ דויד וכן יוסף המשורר של קודש
 המאה בראשית בטולידו ופעל שחי פולי,

 ברוח ליצור שהמשיך האחרון והיה ,14ה־
הקלאסית. ספרד שירת של המורשת
נוסף, קובץ דויד יונה פירסם אלה בימים

,..........אבן־צדיק יוסף שירי הכותרת תחת
 שנחשב ,12וד המאה של המשוררים מגדולי |

 תורגם הקטן העולם וסיפרו כפילוסוף, גם
ב רגיב״ן♦ אכן משה על-ידי לעברית

 אבן- של עטו מפרי שירים 36 זה קובץ י
ודפו כתבי־יד פי על ליקט שאותם צדיק,

 חילופי עם והביאם דויד, יונה שונים סים
וביאורים. נוסח ן
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איכו בעל ספר רואה־אור לפעם מפעם
 מחברת־השפע לנהנים להזכיר העשוי יות,

 בארץ- החיים תלאובות את הישראלית
 הוא כזה ספר שלה. הראשית בימי ישראל
 מאת חדרה את אחת בכפיפה המביא הספר
 כרץ*, ליוסף ורעיה סמילנסקי משה

תרמיל. בסידרת שראה־אור
 מעין בעדות סמילנסקי מביא בחדרה
 החדר- הקומונה של סיפורה את ראשונה

 של בעיצומה שאמרו חלוצים אותם תית,
 לנו ״טוב :חדרה בביצות הקדחת מגיפת
 בלשון !...״בלעדיה מחיים בחרדה המוות
 סיפורם את סמילנסקי מביא נקייה עברית

 אוהלם ונוטים המגיעים חלוצים, אותם של
 מעולם המנותקים חלוצים חדרה. של בחאן

 יפו חיתח ההם הימים תנאי ״לפי :ומלואו
 שעות, שתים־עשרה מהלו מאתנו רחוקה
 קשות, ־והדרכים שעות, שמונה — וחיפה

 צריכים היינו ואנחנו סכנה. ובחזקת
 וחומרי האוכל צרכי כל את העיר מן להביא

ההפקה...״ חומרי ואפילו הבניינים,
ה השורשים, עשיית סיפור הוא חדרה
 המאבק והחיים, התיקווה המוות, קשיים,
 התורכי המחוז) (מנהל ובמודיר בקדחת
החלו של הצלתם סיפור ;בקיסריה שישב

 שהבריאו האקליפטוס, עצי בעזרת צים
 פורש סמילנסקי הקדחת. מן המקום את

 בעזרת לחיים, המאבק של רחבה יריעה
 הרופא רוטשילד, !הכדדן חובבי־ציון,

ש הבדווים, בשכנים והמאבק יפה ,הלל
 זה המושבה. את שהקיפו בביצות שכנו
ה על ונצחון מאבק של אותנטי סיפור
הצודק. ועל היפה על חיים,

 של סיפורה מובא ברץ יוסף של ברעיה
 שנכתב כפי ממייסדיה, אחד בעט דגניה,

 אום־ג׳וני. באדמות היווסדה אחרי שנה 18
האידי היסודות סיפור את גם פורש ברץ

 העיקרי שאת דגניה, מייסדי של אולוגיים
עצ לעבודה כ״השאיפה מגדיר הוא בהם

 שהיו הבעיות את מתאר הוא מית...״
ש הארצישראלי המשרד עם למתיישבים

ההת של תיאור ביפו. ימים באותם שכן
 ״כשנה :ברץ מביא ימים באותם נחלות
 עץ וכצריפי הערכים כבתי י־טבנו ויותר

 ,חבנץ׳ היח קלה רוח ממשב רעועים.

 הצריף נחפף סערה, בליל ופעם, מזדעזע.
ל חלקיו את נשא הרוח פניו. על שלנו

 עומדים ואנו צמח, הכפר עד מרחקים,
ומתבדחים...״ עירומים, כמעט בחוץ,
 של בסיפורו המעניינים הקטעים אחד

 ב־ הראשון הילד לידת סיפור הוא ברץ
 שהיתה זו הילד, אם תעשה ״מה : דגניה

 ופעילה במשק לעבודה הזמן כל משורה
חתעזוב עליה? תהא מה עכשיו — מאוד

 יוסף + חדרה — סנזילנסקי משה *
 בעריכת תרמיל, ספריית דגניה; — ברץ

רכה). (כריכה עמודים 161 הר; ישראל

 הינו הקובץ, שירי מתוך אחד מחזור
 לחילי, די באין החל חשק, שירי של מחזור
 לחילי די ״אין : כך המשורר פותח שאותו

 איך / כמצעד אם כי / כגלעד נא אל /
 לחילי...״ די אין / בקולי אולי / עד אצעקה
 נשים, אהבת נפלאה ״כי : במילים ומסיים

 בשיר־חשק כאנשים...״ לא אכל כחן /
ה בין המשורר כותב לנח, תאוות אחר,
 נא / לחים ירדו / אחים ״מבכי : שאר

 עלמה...״ משדי / כתפוחים
 כותב ברית, ליל הכרת נוסף, בשיר־חשק

 / בעצמו עש טמקנא לי ״ודי :אבן־צדיק
 כנפשי / לצפנו נלאה אשר קינאו וסם
 פאת מקצה שטו / בפיות נייבא אשר את

 בינות שכון חמד אשר / ופי(נו) מערב
 / כקינו להתלונן ח(ש) כגוזל / צלעי
 כאפדנו / מנו(חה) שם לנפשות ונתור

כתרנו(?)...״ ונתנוסס

 הוצאת זבדיה; שירי — דויד יונה *
עמודים. 66 עכשיו,

 הוצאת ;נחום שירי — דויד יונה **
עמודים. 48 עכשיו,
 הוצאת אמיתי! שירי — דויד יונה ***

עמודים. 144 עכשיו,
שמע בן אליה פיוטי — דויד יונה ****

 למדעי האמריקאית האקדמיה הוצאת יה!
!עמודים. 169 היהדות,
 ;בנסולי יוסף פיוטי — דויד יונה *****
עמודים. 55 מס; ראובן הוצאת

 אבן״ יוסף שירי — דויד יונה ******
 למדעי האמריקאית האקדמיה הוצאת ;צדיק

עמודים. 94 היהדות;

 ? בו לטפל לילדה ותתמכר עבודתה את
 את ידר<*ד מי נעשית? זו מלאכה וכיצד

 האשח כי הורינו, להלכה זו... חברתנו
 ולשם הנדבק, כיצירת כולנו עם משתתפת

 המטפלת תמיד !מחיות לשחררה יש זה
 נקיים איד אכל ילדיה. כגידול היחידה

 אפוא וכבן, ידענו. לא למעשה, זו הלכה
 — הראשון כילד הטיפול שאלת נפתרה
 נוהגת היתה היא :עצמה האם על־ידי
 — עבודתה למקום הילד את עמה לקחת
 קולו הילד נשא ובו׳. הירקות, לגן לרפת,

אותו כבכי...״ דגניה בל פרצה — ויבך

סמילנסקי סופר־חלוץ
החדרתית הקומונה

 משה אלא היה לא דגניה, של ראשון ילד
 מדגניה, מה זמן כעבור עברו שהוריו דיין,

נהלל. המושב למייסדי והיו
 תיאורי למסכת מצטרף ברץ של דגניה

 העיקרית ומעלתו ראשונים, ימים אותם
 וביכולת הלשון, בנקיון בפשטותו, היא

 מומלץ הספר שהיא. כמות היסטוריה לתאר
 את יודעים ואינם ידעו לא אשר לדורות
 של המצוקה וימי הזאת, הארץ תולדות

ראשיתה.

זמנים

דמו את מפענח האמון בצרפת. דה־גול
 על שהשפיעו צרפת מתולדות המופת יות

 ב־ העוסק נוסף מאמר דה־גול. של נפשו
ה המערכת דה־גול הגנרל הוא דה־גול,

 פייר מאת האטלנטית והברית אירופית
ב סופרייר נורמאל מהאקול מלאנדרי

 של יציאתה נסיון את בוחן והוא פאריס,
 מהברית לעצמאות דה־גול בהשראת צרפת

 הגרעין פצצות לפיתוח ומאמציו האלנטית
צר של הצבאית והתעצמותה הצרפתיות

 צרפתית דרך שישנה האמונה, תוך פת,
המועצות. ברית לבין הברית ארצות בין

העב מהאוניברסיטה צימרמן משה
אלטרנ הנושא: את בוחן בירושלים רית

נאומן פרידרין :גרמנית לאומית טיבה
 אור וזורה הנציונאל־סוציאלית, והתנועה

הגר הנאצית התנועה משורשי אחד על
 במאמרה מביאה וולקום שולמית מנית.

האנטי חקר ועל האנטישמיות על עוד
והתרנגו הביצה שאלת של בחינה שמיות

 האנטישמית החברה למיד קדם ומי לת,
 המיוחד. היהודי הקיום או למרכיביה,

תר את בוחן הוכסכאום, ג׳זן אריק
 לתרבות־ הנחשבת באנגליה, הפועלים בות

 ואהרון בעולם, ביותר המפותחת ההמונים
ה האימפריאליזם גוויעת את בוחן שי

ל המעולה כתב-העת של חוברות שתי
 של בסמיכות ראו־אור זמנים היסטוריה

 של ברשימתו נפתחת 7 חוברת ״. זמנים
 רצח על חדש אור וסרשטיין פרגרד

 רצח את המחבר בוחר שבה מוין, הלורד
 בימי המזרח־התיכון לענייני הבריטי השר

 מה את וחושף השניה, מילחמת־העולם
 עמוד הטלוויזיה בסידרת כבר שנחשף

 חייו בשנות גילה :מוין הלורד כי האש,
 מחבר בציונות. לצדד נטייה האחרונות

 אנשי בידי מוין הלורד ברצח רואה המאמר
גמור. טירוף של פעולה לח״י,

 של עלייתה את בוחנת גריפין מרים
 הכותרת תחת ברומא ההתאבדות אופנת

 השפעת ואת העתיקה, ברומא התאבדות
הדמו בין זו. אופנה על סוקראטס מות
 מארקוס בולט זה מאמר דן שבהן יות

 כדי ״התאבד אשר קאטו, פורקיוס
 ,אוב־ וייצר המגצח חסד את מעצמו לחפיר

 עשיית ברשימתו ווט ליאון חדשה...״ גה׳
 בית־הדפוס — הרנסאנס בתקופת ספרים

 של סיפורו מביא באנטוורפן, פלאנטן של
 הרנסאנס, של הגדולים מבתי־הדפום אחד
 הדפוס מהפכת על השפעתו סיפור ואת
זמנו. תרבות ועל

 מביא בפאריס מהסורבון האמון לאון
 מייסד של סיפורו את וההיסטוריה בדה־גול

 חדור שהיה בצרפת, החמישית הרפובליקה
ש כל ועשה מוגזמת, שליחות בתחושת
 עטרת את לארצו להשיב כדי ביכולתו
 נקרא, האמון של מאמרו שלה. הגדלות

 על כפארודיה הבדלות, אלפי בלהבדיל
 והוא בישראל, פגין מנחם של שילטונו

שלט בעזרתו השילטוני, הפאתוס את חושף

 זרטל, עדית עורכת .8 ,7 זמניים *
 תל־ אוניברסיטת + ביתן זמורה הוצאת
צבעוניים). תצלומים + רכה (כריכה אביב,

גול דה־ מנהיג
שילטוני פאתוס

 אילוצים — בריטניה :ברשימתו בריטי
 אימפריאלית. וגדולה ביטחון מול פיננסיים

 את פורש ישראל ממוזיאון !כרושי מגן
הרא הבית בשלהי ירושלים של גידולה

תוש אלף 15ב־ תושביה את ומעריך ,שון,
תקופה. באותה בים

 בבחינת נפתחת זמנים של 8 חוברת
א־ ארנסט מאת המדינאי פריקלס  נ
 סיפור את מביא קולפרג איתן דיאן.
 מיורשי אחד עלי, של סיעתו — השיער!
 מנהל נימול. נולד כי מסופר שעליו מוחמר,
 כית־אריה, מלאכי הלאומית הספריה

 העברי הספר את דוגמות בליווית מביא
 נושא את בוחן כרקאי רץ בימי־הבינייס.

נוצ אצל המולדת וכיסופי הפטריוטיות
 ימי־ של בספרד ויהודים מוסלמים רים,

התמוט את בוחן מצר 3ויעק הביניים,
באוק ארצות־הברית של הכלכלית טותה
 ,עידן הכותרת תחת ברשימה ,1929 טובר
 לקורא לו ומומלץ בסופו, ומשבר חדש׳

 אלה בימים זו רשימה לקרוא הישראלי
 כוהן י' מיכאל דוהרת. אינפלציה של

 והקמת היהודי הקול טרומן, את בודק
 דווידוכיץ ליופי בעוד ישראל מדינת
גר ההיסטוריונים של עמדתם את בוחנת

 אליזם.1הנאציונאל־סוצ פני מול אל מנים
 דו״ח את אלגזי יוסף בוחן זה, בנושא

 תוצאות את היטלר לפני שהציג קוההר,
הסופי״. ״הפיתרון
 להיות ממשיכות זמנים חוברות :הסיכום

ה ההיסטוריה נושאי בחינת של חוויה
מרת מאמרים מרהיבה, במתכונת שונים,

ההופ נדירים, ותצלומים איורים קים,
 הרואים מהמעולים לאחד זה כתב־עת כים
ישראל. במדינת אור
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