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שסועה נפש
 ושונה מופלא ספר ראה־אור אלה בימים

 מה הספר תל־אביב. של הראשית ימי על
 בנווה־ יפה יצחק של יומנו החיים? הס

 זה יומן *.1916 עד 1912 בשנים צדק
 בארץ, העבריים היומנים מראשוני הוא

 מישפחתו בגנזי שנים במשך שנתגלגל
 התקין זה כאשר שרת׳ יעקב בידי ואותר

ת, -משה אביו, יומני את המח בוגר שר
הרצליה. גימנסיה של הראשון זור

 יצחק של יומנו הוא החיים? הס מה
 אקדח נטל 1916 בנובמבר 17שב־ יפה,

 שבשדרות יפה, בצלאל דודו, בבית
 קנהו את הצמיד בתל־אביב, 1 רוטשילד

 )1896 (יליד יצחק ההדק. על ולחץ לרקתו
 כבן בהיותו ,1910ב־ הנראה ככל נשלח

 ונכנס ליפו, מגרודנו הוריו על־ידי ,14
 הרצליה. גימנסיה של ׳ד במחזור ללמוד
 בארץ, חייו שנות משש חלק מתאר יומנו

 מדהים שלעיתים בתיאור להתאבדותו, עד
 שלו ההבחנה יכולת פיכחותו, בבגרותו,

המשכיל. ועולמו
הראשונים, היומן מעמודי באחד כבר

 נווה־ החיים? הם מה — יפה יצחק *
 שרת: יעקב המלבה״ד: ,1916—1912 צדק

רכה) (כריכה עמודים 127 תשר; הוצאת

 ״מד :פרי־עטו קצר שיר יפה יצחק מצטט
 החיים / !חלום המה החיים / ? החיים הם

 שמכותרתו שיר !״וכתהום כשאול / המרים
 יצחק לספר. הכותרת את שרת יעקב נטל
 בלא ימים אותם אווירת את מתאר יפה
 גאולת חוויות וערבים, יהודים ושרק, כחל

 ביד משרטט הוא יומיום. וחוויות הארץ
 •העברית הגימנסיה תלמידי הווי את אמונה

התפת תהליך התבגרות, לבטי הראשונה,
 תקופה אותה בן של האינטלקטואלית חותו

 ההם הרחוקים הימים שתמונת תוך —
 הריקנות בדבר גדולים שאלה סימני מעלה

* .1982 ישראל של העכשווית
 עדשת־ כמו הן יפה יצחק של עיניו
 :כמו דברים הרואה דוקומנטרית, מצלמה
 אתו דיברתי ל,מן. ערכי לי מצאתי ״חיום

 מפני הנה באו מעזח. הנהו חדא ערכית.
 והוא דוד להם יש פה לחם. להם היה שלא
 קמח. מעט או לחם פת לקנות בסו* נותן

 כשחנות יש הנראה כפי הזה הקטן לערכי
 ללמוד. לו יש וחפץ תשוקה ואיזה ללמוד

 מצטין. היה אז כי ללמוד לו נתנו אם לו
 לו ובהדאותי ספר ראה לא פעם אף הוא

 :כאומר גדולות כעמים אלי הביט תמונות
 והוא ותמונות פפרים לו יש מאושר, ,איזה

 כאבסורד הנראה אחר, בקטע לומד׳...״
 ״ההם : יצחק כותב הנוכחי, ההווה לעומת
 שמה והנה בנימיו׳ ,נחלת בחוצות טיילתי
 צעקות כל אין ונעימים. שקטים החיים
 תמיד.״״ שטה וחושך

 נעלמות אינן בגימנסיה תלמידים חוויות
מדו־ תלמידי ״היום :יפה של יומנו מדפי

הנבוניי׳ ..הקו

 של חלק הם גבון אריה של רישומיו
 הצליח ומיומן, קל בקו הישראלית. החווייה

 ולתאר למשוך שנים עשרות במשך נבון
 שבימים החווייה, אותה של ונופים דמויות

ונשכחת. הולכת כמו דומה אלה
 — נבון אריה הכותרת תחת חדש אלבום
 מעולים, רישומים 96 מביא ־ רישומים
 המדינה תולדות של אגתולוגיה המהווים
 ציירים דיוקנות של רישומים שבדרך.
 שחקני של לוגיץ, קסטל, כלבנון,
 רוכינא, חנה חלפי, כאברהם תיאטרון

 מסקין, אהרון וצ׳מרינסקי, כרץ
 של פינקל, ושמעון מבין מנחם
 זמורה, כישראל ומשוררים סופרים

 שלונסקי, אברהם כר־אדון, פסח
 של קרני, יהודה כת־מרים, יוכבד

 כצנלסון כרל כמו ומנהיגים מדינאים
 •כן־ ודויד וייצמן חיים גלופה), (ראה

 אלון יגאל מאיר, גולדה גוריון,
 גיבורי את מתעדים כמו דיין ומשה

 שלעיתים קו, של בהתרשמות תקופה אותה
ה של ודייקנותה מהתרשמותה עזה היא

מצלמה.

 הוצאת ;רישומים — נבון אריה *
 (פורמט רישום עמודי 96 המאוחד; הקיבוץ
רכה). כריכה אלבומי,
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נבון של בקו כצנלסץ ברל
בקו היסטריה

 תרד אל ויביאו לצון לחם חסדו לקתי
 דתנ״ך. בשעת היה זה צפרדע. המחלקה

 ואגיד ניגשתי ואני צפרוני. הד״ר המלמד
 שבשיעוח הנורא, הסוד את לפניו ואגלה
 צחק האדון צפרדע. אלינו להכניס חפצים

 לא זה כאמת מאוד. עלי כעסו והתלמידים
 ■מה אכל לאחן, לספר מצידי היד יפה

 הוציאו השיעור כעת לשנות. אין שנעשה
נרג כאילו קמו והתלמודים הצפרדע את

 חתל־ אחד סוף וסוף מהמעשה מאוד שים
 הצפרדע...״ את הוציא כחן* דוד מידים

תלמי על דיעות ביומנו מביע יפה יצחק
 — גוטמן ״נחום :בגימנסיה אחרים דים
 כו להכיר אפשר מיד אכל רע, לא ילד

 ומגלה מחשבות חושב אבל טיפש, כמקצת
 של מעולמו ניכר חלק מדי.״ יותר אותן
 קורא, שהוא בספרים מתמקד יפה יצחק
 ״ישבתי ביומנו: עליהם דעתו מביע והוא

סמילנפקי משה של הספר את ואקרא לי

יפה מתאבד
ברקה אקדח

 וכולו אהבה מקרי מסופרים פח ערב׳. ,בני
 כן גם שכלפי אנוכי, מרגיש אהבה. אומר

 היפה, למין אחכה רגשי להתעורר מתחילים
 פשוט זהו ככד. מתיש הייתי לא כה שעד
הבג למדתת כמעט הגעתי שככר מפני
 כתור לנצנץ מתחילים'הרגשות ופה רות,

 עמדי...״ גם וכך צעיר ?כ
 : יצחק כותב עצמו, עם מדיוניו באחד
 כתחילה ככלל. הדדים אודות היום ״חשבתי

 שזח החיים, חלום על הרבה התפלספתי
 שהוא ספרים לתיאורי בינות טבעי...״ אינו

התל ולהווי פוגש שהוא לאנשים קורא,
 שהובאה השורה כמו שורות בוקעות מידים
 קיצו את המבשר הגיג, בבחינת קודם,

 מוסריות אותה של נוסף מרכיב הטראגי.
 נעשיתי ״אנוכי :יומנו בהמשך יצחק מביא

 פשוטות הן הסיבות צמחוני. האלו בימים
שלוק איר לראות יכול אנוכי אין מאוד.

 תש, בעלת חיה אחרת, חיה או פרה חים
הול — זאת די לא ואח״ב אותה והותים

 ייצלו אם יש מה וכי בשר. לאכול כים
 מפותח אינו שלהם התש אשר צמחים,

 ף״ החיות אצל כמו כד כל
 תולעת היה יפה שיצחק ספק אין
 סיפח• את עכשיו קורא ״אנוכי :ספרים

 הרבה עלי משפיעים והם מופסן, דה גי
י עכשיו מאוד.  ,!על סיפות אתי קורא מנ

קורא מאוד. מהר אצלי עבר היום דים׳...

 יו״ר איו, בכנסות ח״ב הכוהן, דויד *
 ושגריר הכנסת של והביטחון החוץ ועדת

בבורמה. ישראל

 הוא המסון. של ,הרעב׳ הספר את אני
 שכן כל כראשיתו, עוד כעיני חן מוצא

כסופו...״
 השסועה ונפשו הפנימי סיבלו סימני

 ״...פעם :יומנו פרקי את לרצף ממשיכים
 ולכתוב למות וודטבתי כרחוב הלכתי
 למי לתת מבתרים כתבי את :צוואה
 הוז לדדב יומני את לו, יקרים דיו שדם

 את לשמירה, לשלחחו הכיתה או לשמירה,
 "י לתלי לשים... האבק ואת לשרוף גופי
 •ההתבגרות האשד...״ לרגלי במטולה, ההר

 יפה יצחק את מטרידים הנשים ועולם
 ״דיברנו :השאר בין כותב והוא המתבגר,

 ח למה הנשים. של החדשות המודות על
 כלב לעורר מטביל ? ,קורסט׳* לובשות
 זרעי■ את להוציא בשביל ? תאווה האנשים
 חקורסט זונות? בכתי לשווא האנשים

האנו כחיי בחיים רע היותר הדבר הוא
 כשהיא כמוכרת, כשהיא האשד שיות.

 הפרי האחר, הקורסט את ולובשת דרה
 כל עכשיו מפותח... בלתי נעשה שבבטנה

 ולעורר יפה להתלבש רק הם האשה חיי
 עוכרת היתה שלו כעת האנשים, עיני את

 גם היה אז כי גופה אברי את ומפתחת
מפותח...״ הוולד

זר, ביומן מגיע היהודי־ערבי הסיכסוך
 15כ־ ״היינו :הקטנה תל־אביב לחופי גם

 ערכים חכרת ישכח מאתנו רחוק לא ילד.
 זוגות בפעם פעם מדי אלינו לטשו אשר

 חפצים שהם הכינונו אנחנו עיניים. של
 החול. על ערומים ונשב עסק, איזה לעשות

 בים הימר״ ונכנס שומרים שמנו את״כ
 ערבי ושוחה מתהלד שאצלי רואה אנוכי
 פנטזיה. והוא.עושה הבשן, כילד כעוג גבוה

 ואקרא אתי, להתעסק חפץ שהוא הכינותי
 . וכולנו שכו הם מרחוק. שחו אשר לחכרים

 *־״ שיתחיל חישבתי זמן באותו מהמים. יצאנו
אותנו...״ לחכות יתחילו והערבים המעשה

 של אפלטונית המאוד אהבתו סיפור על
 ■כתב הוא שרתוק״* לעדה יפה יצחק

 התחלתי אנוכי האחתן ״בזמן :ביומנו
 מחלקתי. בת' שהיא שרתוק, עדה את לאהוב

 אחרת בפעם הדברים את שאקרא כעת אולי
 הוא כך אכל כזאת, בטוח ואנוכי אצחק,
 אותה, אוהב שהנני מרגיש אנוכי הדבר.
 על אף אותי, אוהבת היא אם כטוח ואינני

 האם אכל הדבר, הוא שכן לי שנדמה פי
 יודע אנוכי אץ זוהי. אולי אהבה? תהי
מת שאני כעת לפעמים, אהבה. זאת מה

 גופי, ככל משתפר חם- רגש אליה, בונן
 •י בלכי אומץ מצאתי לא פעם אף ועוד

 אלי... מביטה שהיא בעת עיניה אל להביט
נורא...״ שזה לי נדמה אני... פוחד

 האנשים אהבתו, לבטי תיאוריו, בין
 יפה יצחק מביא אותו, הסובבים והנופים

 חייתי ״והנה השסועה: נפשו ממועקות
 לחלום מתחיל הנני השינה. לפני מבולבל
 :למשל כבנו מוח בלבול מובנים, לא ענינים
 מטר, 2 ארץ שמים, — אסיה ,73 צרפת

 מוע־ תיאור המשך ואחרי עכבר...״ הכתים
 :השאלה את יפה מעורר ושאלותיו קותיו
 ומה ? למה ? למה ? ומתים חיים זה ״למה
 כנראה, ימות הוא אף יומני? עם יהיה

 :זמן כעבור וממשיך !״אומלל !ישכח
 האנשים. ככל להיות אוכל לא ״אנוכי

 חפץ אנוכי !...נולדתי שבו היום הוא ארור
 הפחד אצלי התגבר זה עם וביחד למות,

 ולא אהץ לא עצמי את להרוג מהמוות.
 ככל טבעי באופן למות צריד הנני אעז,

 עולה זוהי החיים. את לשלול ולא האנשים
כמוה...״ מאין

 * ורי־ ציוריו את יפה יצחק מתאר ביומנו
 הצליח שרת, יעקב היומן, ומחדיר שומיו,
 תלמידי עיתוני מתוך מהם, כמה לאתר

ממשיך יצחק •התפרסמו. שם הגימנסיה,

מחוך. *
 הוז ורבקה שרת משה של אחותו ׳*

ההגנה. מייסד גולומב, אליהו של ורעייתו


