
 בעיות להבנת ערך בעלי היו מעטים רונות,
 העבריים. והשירה הסיפורת של היסוד
 הראשון מסותיו ספר ראה־אור אלה בימים

 ספרות ריטוש יונתן המנוח המשורר של
מש בעל שהוא העברית* בלשון יהודית

 היסוד בעיות בהבנת לכת מרחיקת מעות
הישראליים. והתרבות הספרות של

העב בשירה הכנעני הזרם אבי רטוש,
 והחברה התרבות מוסכמות ברוב מורד רית,

 לראות בחייו זכה לא בישראל, המתהוות
 אלה, מסות בספר. מכונסות מסותיו את

 אלף, הכנענים בביטאון פורסמו שבחלקן
 קוראות אקראי, של ובבימות בשידורי-רדיו

ביש הנוצרת התרבות מסדי כל על תיגר
ראל.

 ספרות הכותרת תחת הפתיחה, במסת
 את רטוש בוחן העברית, בלשון יהודית
 מילנ־0ם( של יריות בלי לילה הסיפור
 רטוש בוחן בפתיחה כבר יזהר. סקי)

 בשם סיפור לאור העברית הסיפורת את
נור בצעיר העוסק בוייר, ליוהן המהגרים

 שנותיו כל ובמשך לאמריקה, שהיגר בגי
 הוא ימיו בערוב למולדתו. נסיעה על חלם
 נופי כאשר נכדו, בלוויית למולדתו שב

 שהוא לנכד, מאומה אומרים אינם הסב
מלידה. אמריקאי

 רטוש בוחן שבו המשל הוא המהגרים
 את המיזרח־אירופית, היהודית הספרות את

 הפרולטריון מהווי עליכם, שלום סיפורי
 את מקשה רטוש המיזרח־אירופי. היהודי
 היא, הבעיה תרבותית ,,מבחינה :השאלה

 החדשה העברית התרבות של במרכזה אם
 ובעיות והעולה, המהגר היהודי, עומד

 אלא לה אינם הארץ ובכי — התאקלמותו
 — נתאקלמו שבבר ועולים מהגרים בני
 העברית התרבות של ונושאיה שמרכזה או

 ארץ כני העברים, הארץ, כני הם החדשה
 הבאים כל לארץ, והבאים — העברים,

מהג־ הם ולתקופותידם, לדורותיהם אליה

רטוש משורר־דוחם
תרבות של אידיאולוג

 הזאת, כארץ עליהם ל,התאקלם׳ שלא דים,
 כלל, בדיד ואשר ;כה להתבולל אם כי
 בניהם, ורק כליל, כה להטמע יצליחו לא
 תיזת זו עברים...״ יהיו העברים, ארץ כני

 עתידה בדבר רטוש, השקפת של היסוד
הישראלית. התרבות של

יש ספרות הכותרת תחת נוספת. במסה
 רטוש ממשיך כלל־יהודיתי, או ראלית

 כד ״ממש :המהגרים בגי שאלת בבחינת
 אנגלי חדל מתי כדיוק לקבוע קשה אולי

 והיה אנגלי להיות לאוסטרליה שהיגר
 צאצאם הסד דוד באיזה או לאוסטרלי,

עובדה יצלם ;לאמריקאי מהגרים של

 בלשון יהודית ספרות — רטוש יונתן *
ש׳'שיפ ומובאות הערות מבוא, העברית!

 (כריכה עמודים 214 הדר; הוצאת רה;
רכה).

 כי היא קיבוצית עובדה כללית, ברורה,
 וביום לאוסטרליה היגרו רכים אנגלים

ה ובי אוסטרליה אומה אלא שם אין
 באמריקה וכי אנגלים, אינם אוסטרלים

עצמה...״ בפני אמריקאית אומה קיימת
 היהודים, גלות במשך כי קובע, רטוש
ה בתרבויות היהודית התרבות נקשרה
 הכלל* ״הספרות :אותם שאירחו ארצות
 ישרה. טבעית התפתחות כה איו יהודית

 ספרויות טספרויות כאמור, היא, מורכבת
ת פרי אחת כל נפרדות.  מסגרת אחרת, א

 הוויה אחת בל לכדה. לה המיוחדים תנאים
 המחשה של אחרות, במילים עצמה...״ בפגי

 יהודית ספרות על לדבר ניתן למציאות,
 סופרים בכיפה מולכים שבה אמריקאית,

 רות, פילים כלו, סול מיילד, כנורמן
 על לדון אפשר ואתרים. מלמוד כרנרד
 בולטים שבה צרפתית, יהודית ספרות
 כהן, אלכד גאדי, כרומן סופרים

ספ וישנה ואחרים. מודיאנו פאטריק
 למנות ניתן שבה ישראלית, יהודית רות

 כן־גר, יצחק קינן, כעמוס סופרים
ואחרים. לאור יצחק
 את רטוש מבהיר טיעונו, את לבסס כדי

 עברית ״לשון : העברית הלשון על עמדתו
 כל על — העברים ארץ ;האומה לשון —

 בעיות הן בעיותיה, אירועיה, תקופותיה,
 באחת. שלנו והמדיניות התרבות של היסוד

ה בעצם היא ספרותנו שלפני הברירה
 כץ :אלו ערכים מערכות שתי כץ ברירה

 האומה, ערכי לביו היהודית, הפזורה, ערכי
העברית...״

 במסותיו רטוש בוחן אלה. השקפות לאור
היש והשירה הסיפורת של מאפיינים כמה

 המציאות, אד בריחה הכותרת תחת ראליים.
 רטוש מציג יזהר, לס. יריות׳ בלי ,לילה
 ה- ממהלכי כמה לפיענוח מרתקת תיזה

 ״אם :הישראלית הסיפורת של סיאוב
 הדור ככן כאב, כקשיש, מופיע אלתרמן
 כדי רק ממנו הצעיר — ויזהר החול!*,

 הצעיר... הדור כבז כנער, — שנים עשר
בור — דרכו סי על אייט איש — שניהם

 ההווי, אל המציאות, אל בורחים חים.
 ותהיה יומיומיות, בעיה, בל אל בורחים

 כעית מפני להמלט ובלבד וחריפה, קשה
 וקם, המתרחש של הבעיות כעית היסוד,

העב התרבות של עצמותה הגדרת מפני
 ההגדרה מפני דרכה, את לה המבקיעה רית

 הערכים שינוי כל על העברית, העצמית
כה...״ הבדיד

 אין־ בדבר חשיבה מטבעות טובע רטוש
 ותלותו העברי, הנוער של היוצרת האונות

 בעיני המוצג דור המייסדים, בדור הכפוייה
 מיפלט המוצא דור כאינפנטילי, רטוש,

הוא. עולמו בניית מצורך בתלישות
 מדוע — האפורים החיילים דבר במסה
 סופרים של לבם מכוח הדברים גדולים
הש את רטוש בוחן הארץ מבני צעירים
 דבר ,הלל ,ע. של שירו לאור קפותיו

מחב בידי שנועד שיר, האפורים, החיילים
 דור של הקולקטיב תחושות את לגבש רו

 עריכה במסתו מציע רטוש תש״ח. מלחמת
 מנמק שהוא תוך השיר, של חדשה ובנייה

 מסתו, סיום לקראת המוצעים. שינוייו את
 לכנטיניות של ״סכנתה :רטוש מזהיר
נש שהיא נראה אכל לגו. גשקסת אמנם
 מוסיף והוא דווקד-..״ היהדות מן קפת

 גדולה תרבות אולי ״היהדות :ומדגיש
 תרבות מולדת, של תרבות אץ אבל היא.

 תרבות פזורה, של תרבות זוהי אומה.
 עולם, ברחבי קהילות קהילות הנפוצה עדה

 לכני-מולדת יהודית תרבות כן על ואשר
 במה סי אולי ומשיחתה, היא מושחתת
 וכמידה רגילה, לבנטיניות של מחותמה

 כן במעלותיה עולה הסולדת מבגי שמי
בו.״״ להשחית תעמיק
ה במילחמתו העיקריות המטרות אחת

 נתן המשוררים היו רטוש של תרבותית
 במסה שלדנסקי. ואכרהם אלתרמן

 של בשירו רטוש מתמודד לארץ מנגד
 מלגלג שהוא תוך קיץ, מריבת אלתרמן

 בשירה לגולל המשורר של ניסיונותיו על
 את מגנה רטוש היהודית. הבעייה אח

 ובנופיה, בארץ אלתרמן של אי-התאקלמוחו
 שראה כדרך מנגד, הארץ בראיית וממשילו

 במסתו נבו. הר מפיסגת רבנו משה אותה
 שלונסקי לא. נפילים־ ב,שער מקרא

כור / לבוא המקדימים הנפילים (,,אנחנו
 נמשלנו / נבו. למרגלות כעילפץ עים

 אל המפליגות / הסער, לציפרי בלילות
 מרכיבי את מנתח רטוש התער...״ פיפיות

 שורה, אחר שורה שלונסקי, של שירו
 כריעתו את ובעיקר, דימוי, אחר דימוי

הר־נבו. למרגלות הנפילים דור של

 ביא־ לח.נ. השירים שיר המסות בקובץ
העב השירה ענק עם רטוש מתמודד ליק

 המרחק את להבהיר מנסה שהוא תוך רית,
 בארץ- מהחיים הלאומי״ ,המשורר של

 המשורר זאת שתימצת כפי או ישראל,
 בנימין מסעות בפואמה עמיחי יהודה
 אכיר ״ביאליק, : כתב שם מטודילה, האחרון

 כארץ שירים כתב לא / זית, עצי כין קרח■
 זבובים וגרש לאדמה / נשק כי ישראל

 זיעה ומחה הכותבות / בידיו ויתושים
 ראשו על שם ובשרב / המסיים ממוחו

הגולה...״ מן מטסהת
 את רטוש של בחינתו זאת, עם יחד
 היא וארבעה שלושה ואגדת האש מגילת
 בעברית, שחוברו השיר ניתוחי ממיטב
 ממחיש כמו רטוש כלשהו. משורר לשירת

 של שירו להבנת כמשורר שאין כאן,
 רטוש מסיים דבריו את אחר. משורר

 שבה עולמו, להשקפת התואמת בקביעה
 של משלמות יותר ״אולי :מציין הוא

 או הספתת ללמודי ענייו הוא כיאליק
 למדעי עניין שהוא תמול הספרות, למדעי

 ,חכמי כשם בשעתו שנודע מה היהדות,
התעל תוך וזאת, ,יודאיקה׳...״ ישראל׳,

 ששירת והיא אחת, יסוד מעובדת מות,
 ניצבה אלמלא קיימת היתד, לא רטוש

ה שהספרויות .כפי ביאליק, שירת על
 קיימות היו לא והאוסטרלית אמריקאית

 הסיפורת להן קדמה אלמלא עצמן, בזכות
האנגלית.
 מצורפים העברית בלשון יהודית לספרות

 לטיעונים רטוש מגיב שבהם נספחים, גם
 אלדד, ישראל כד״ר שונים, מבקרים של
ורשי הלבנטיניות סכנת נושא בחינת או

 אלה לנספחים תיאטרון. על שלו מות
 אל רטוש של מיכתבים כמה מצורפים

 חוקרי להם יקדישו עוד שבעתיד אביו,
רבים. וספרים מאמרים העברית השירה

 העבריה בלשון יהודית ספרות לסיכום
 הדרכים הבנת בסיפרי המעולים אחד הינו

 העבריים והשירה הסיפורת של והכיוון
האי שרטוש ספק, אין אי־פעם. שחוברו
 מהלכי על להשפיע עשוי התרבותי דיאולוג
 מותו, אחרי בעתיד, העברית התרבות

 שיש וייתכן בחייו, מאשר מונים עשרת
גדול. משורר של מגורלו בזה

 שןמואלכיץ) גברת של הקדמתה
 ראש־ משרד מנכ״ל של רעייתו שירה,

 מעריצה־מאמינה של חיבור היא הממשלה,
 הישראלי לקורא להסביר בנסיונה עיוורת.

 מסבכת רק היא רטוש, של עולמו את
העב מלשונו מסוחררת שיפרה ש׳ אותו.

 מאמריו, את ומרטשת רטוש, של רית
 יומרנית בלשון זאת עושה שהיא תוך

 העברית בלשון יהודית ספרות למדנית.
 מומלץ מעולה. ספר הינו רטוש, יוחנן של

 של הקדמתה מדיברי להתעלם לקורא
 חוכמת את לתוכו ולספוג רטוש, מעריצת
במלואה. המשורר

!״!!■!ז

זק״ש
 עגגון ש״י הישראלי הסופר יזכה כאשר

 כלי המשוררת עם בשותפות נובל בפרס
 אותה מיהי בארץ ידעו מעטים זל,״ש,

 זקס, :(בגרמנית זק״ש נלי משוררת.
 יהודי: כשם סקסוניה; איש כלומר

נול זרע־קודש) של ראשי־תיבות זק״ש,
 שירחה ביכורי .1391 בדצמבר בברלין. דה

 הראשון יועצה כאשר ,1921ב־ פורסמו
 צווייג. פטיפאן היה ספרות בענייני

 חולצה השניה מילחסת־העולם פרוץ עם
 שם לשבדיה, הקשישה אמה עם ביחד;

 את מיסתורין, ובמחזה בשירה תימצתה
 תוך בגרמניה, היהודי העם של הסבל
 המיסטיקה של לשון בבדלי נעזרת שהיא

היהודית.
 זק׳׳ש נלי של המתורגמים שיריה קובץ

 אלה • בימים ראה־אור מדומה*, לעברית,
 הפתיחה בקטע פלס. ידידיה של בתרגומו

 חלום את זק״ש מנסחת האימה בצל חיים
 מי- בטרם עברה שאותו הנאצי, הבלהות

לחלום. רותקתי ״ואני :לשבדיה ,לוטד

 ידידיה :עברית !מדומה — זק-ש נלי *
 עמודים 94 ;המאוחד הקיבוץ הוצאת ;פלס

רכה). (כריכה

 לשובע אכלתי וצעדים. אצבעות של חלום
 בעלוקות. מצצו השמועות ממאכל־הפחד.

 סבוהו לתליין העוטרה למסגרת חלילה היה
 קטע מסיימת היא לאפודת־עורו...״ מתחת

 העם של המוות שירת ישראל ב״שמע זר.
 העומדים של מגרונם זעק עיתיק־היומץ

 צנח איד אדע לא — השחור הכותל לפני
 לפני שבבר אדע, זאת אבל — הכותל
 אותו.״ וצלחו עברו המוות

 הוא מדומה של הראשון השירים מיקבץ
 בהוי הנפתח מחזור ,40וד משנות שירים

 אתן ״הוי זק״ש: כותבת שבו הארובות,
 וגוויות / האצבעות, אתן הוי הארובות,

!...״האוויר מבעד בעשן ישראל
 החדש הבית את הבונים אליכם, בשיר

 ויגון יגונה את ומזכירה המשוררת שבה
/ !הבוכים הילדים ליל ״הוי :ימר, מות

זר,״ש משוררת
השותקים בגב המתים חבט

 ולשינה / !סומנו מוות שבאות הילדים ליל
עוד...״ כניסה תהיה לא

 שירתה שבט את חוסכת אינה זק״ש
 את וראו נכוחה שהתבוננו מהאדישים,

 הצד מן הצופים אתם ובשירה השואה,
 חרגו עיניכם ״שלמבט : אותם מקללת היא

 מאחור, מבט וחשים שיש חשם / ההורגים.
/ המתים. מבטי / בגווכם תחושו כן / / 

 בכם...״ תבטנה מתכקעות עיניים במה
 למרבה ,1982 של בישראל הלובשות שורות

חדשה. משמעות ההפתעה,
 ,50ה־ משנות השני, השירים במחזור

 לקום מוכנות הארצות ״כל : זק״ש כותבת
 עורן את להתפרק / הארצות. מפת מעם /

 ימיהן של הכחולים הצרורות את / הכובכי
 שרשיהם — הוריהן את / גב על לקשור /

 השערות על במגבעות לחבוש / — איט
 זק״ש מציגה זוהר סופר באל העשנות...״

 ״גופת וכותבת זה, סתום עולם ראייתה את
 / קמה־ועלתה, הקבר מתוך חאלף־כית

 / עולם, מימות גביש מלאבי־האותיות,
בראשית...״ ימי מן מים טיפות עם שנכלאו

 התגלמות בבחינת היא זק״ש של שירתה
 וכאב. תחושות של עילאי גיבוש השירה.

 שנות משירי שהוא בכל, ירושלים בשיר
 :העיר על כותבת היא זק״ש, של 60ה־

 לא החץ ועם / החצים ת כאשם ״ממונה
 סביב תמיד משחירה והחמה / נורתה
ה כמעשה הלמד־וו ושחוחים / הסוד

צער...״
 העולה דבר רדופת־מוות, היא זק״ש
 היא כאשר לשיאו ומגיע שיריה, כל לאורך
להו מעבר / נסוע העמקתי ״כה : כותבת

 שחזר / הקודם כמותי שפגשתי עד / לדתי
 הזאת המזמרת הפירמידה לתוף / וגרשגי

 השתיקה / ממלכת את תום עד למדוד /
 / אליך מתגעגעת לובן עד ואני / הדלוקה

לי...״ אב־חורג מהיות הדל — מוות
 את זק״ש מציגה חיים אחר בחיפוש

 ״אני : ליהודים המוסרית המולדת חלום
הגיאו זו / למולדת זכותי אחר־ עוקבת
 הזרועות שם / ליליות ארצות של גרפיה

 על צלובות תלויות / לאהבו: הפרושות
ציפיה...״ בלימת על / הרוחב קווי

 מעולה מתת הוא זק״ש נגי של מדומה
 של תרגומו גם המעולה. השירה לשוחר
 של כשירתה מסייגים, טהור פלס ידידיה
זק״ש.

*>*!)9 / ?




