
נ״ר של נמר
)55 מעמוד (המשך

 לא הצבאי ושירוונך לימודיו־ ״בגלל לו:
יו אני רבות, שנים עוד להינשא תוכל
 מצדדת איני אישית אני מזאת, יתרה דעת

 הברורות, את מעייף זה ארוכים. באירוסים
 ללב...״ נוגע כד כל זה לפעמים אבל

 נוגע וז׳רום אליסה של אהבתם וסיפור
 אליסה מסרבת ארוכה תקופה במשך ללב.

מתח היא אחר־כך אחותה. לפני להינשא
מתירו בתירוצים לז׳רום מאהבתה מקת
 מדריך הוא מרפה. אינו דרום שונים. צים
ח שעולם כדי ספרים בקריאת אליסה את

 אודות מתכתבים והם דומה. יהיה וויותיהם
קוראת. והיא לה ממליץ שהוא הספרים

הו לדרום אליסה ביו המיכתבים חליפת
 אחרי ומדכאה. מרגשת ויותר יותר פכת

 שוב והיא אליה מגיע הוא הצבאי שירותו
 היא מפגישותיהם באחת אותו. משלחת
 מאושרת לירד חשה ״אני לדרום: אומרת

 להיות... שאפשר האמנתי מאשר יותר
 לאושר...״ נולתו לא ״אנחנו לי, האמן אד
 היא כאשר אותו, משלחת שוב היא ואז

מס היא אותו מיכתב, בעקבותיו משגרת
 אני כמה עד תדע פעם אי ״האם : יימת

שלד.״ אשאר הסוף עד אותך?... אוהבת
 ובאחת נמשכות, החטופות פגישותיהם

ב ״התאהבת לדרום: אליסה אומרת מהן
 לה: משיב דרום בעוד דמיונית״ דמות
 דבר כעל אהבתי על לחשוב יכול ״איני

 נוסחת לעברו אליסה משליכה ואז שחלף״
 עובר דרום ״הזדקנתי.״ חדשה: הרחקה

 שם באתונה, הצרפתי בבית־הספר ללמד
 ובשובו שנים, שלוש במשך שוהה הוא

 הוא כאשר לה־האבר, לעירם, שב הוא משם
 מגיעה ואליסה ביתה שער ליד מסתובב

 הכד. לבלי שונה היתד ״היא מאחריו:
 בקרבי...״ נשכר שלבי חיוורת וכה רזה כה

 דרום ומציע שב מצבה למרות וכאשר
 עלינו, ״רחם לו: משיבה היא נישואים,

אהבתנו.״ את נהרוס נא אל ידידי,
מ פחות ותוך ממנה נפרד שוב דרום

 ״אליסה :מאחותה מיכתב מקבל הוא חודש
 שהיא מסתבר איננה...״ שלנו המסכנה

 עד ודעכה שקעה ממארת, במחלה חלתה
 במעטפה לדרום שהורישה לפני לא שמתה,

 מתוך בספר. פרק המהווה יומנה, את חומה
 ל־ דאגתה עולם מתברר אליסה של יומנה

ט, דיי  משתפכת שהיא תוך אחותה, ז׳ו
 מפניו. בריחתה ובפירוט לדרום. באהבתה

 הייתי ״דרוס, :אליסה כותבת יומנה בסוף
 המשלם...״ האושר את ללמדד רוצה
 :מותה טרם חייה את מסכמת היא ואחר

 שאבין לפני מהר, למות, רוצה ״הייתי
לבדי.״ שאני שוב

 :כד נפתך הנובלה של האחרון הקטע
 בשנה ז׳ולייט את שוב ראיתי זאת ״בכל

 מיכ־ מאז חלפו שנים מעשר יותר שעברה.
 אליסה... מות על לי שבישר האחרון תכה
 ובביתה דולייט, אצל לביקור מגיע דרום

אליסה. זקוניה. בת את מגלה הוא
 מתומצת לוי צכי מאת דבר באחרית.

 (בקריאה חצר השער של העיקרי המסר
 שונא אני ״מישפחות, שאמר: דיזל, של

 ועולה שבה הנובלות שתי למיקרא אתכן.״
 בן כמורד זה צרפתי מחבר של־ דמותו
 המוסר, 'השלכות רוב כאשר הישן הדור

 והמישהחתית, הדתית הצביעות הלקאת
הזה. היום עצם עד נשמרים

לקריאה. ביותר מומלץ ספר

שירה

טהר־לב
 זאת עושה טחר־לב יורם הפיזמונאי

 עולם את מפגיז הוא שנים. לכמה אחת
ו מעולה דק, בסיפרון הישראלית השירה
משק זה היה בהתחלה מחלוקות. מעורר

 הנשיקה ואחריו )1976( טיוטה — יגור
 סיפרי־שירה שניהם — )1979( הראשונה

ו פשוטים קצרים, שירים שהביאו דקים,
יומר לא וחריזה הומור בעלי מרתקים,

ניים.
 שירים קובץ טהר־לב פירסם החודש

בינינו*, שישאר הכותרת תחת שלישי

:בינינו שישאר — טהר־לב יורם *
(כרי עמודים 66 ;המאוחד הקיבוץ הוצאת

רנה). נה

 של ליחו נס שטרם כך. על המעיד קובץ
ו הממשיך מחברה של עולם־החוויות

 שירה הפשטות, בתכלית פשוטה שירה שר
 כבר לקורא. המשורר חווית את שמעבירה

 פותח הוא סתווי, בוקר הראשון, בשיר
 ומסמנת / שמלתך את מצמידה ב״חדוח

ר פרטיו לכל גופך את או  אישר הזריחה /י
השקיעה.״ עד אותי ילוה / ירכיך בין חומק

 ־לראות־ שהפסקתי ״ביום כותב: ובו״הוא
בער הצרצר קול את י ולשמוע / כוכבים

 טחוכה חולצה עם ביתי אל ולחזור / בים
 אהבה.״ שירי לכתוב התחלתי

 ובקטעי בתמונות מלווה בינינו שישאר
 מיכאלאנג׳־ של אלבינה, שבינו תמונות

 רמי בוטיצ׳לי, גדיא, וינצ׳י, דה לו,
ושי־ יפה מעוצב הספר ואחרים. ברנדט

 תיאור מובא והאבות העברים השני, בחלק
 בתקופת כנען האבות, של החברתי רקעם

 תרבותם החבירו, שבטי סיפור האבות,
 ידין ייגאל של ומאמר האבות של הדתית

הס לפני השני באלף המילחמה דרכי על
הנוצרית. פירה

 הכרך של עורכו גם הוא מזר, פרופסור
כנען הראשון שחלקו השופטים, השלישי,

מצרי* לגמל כספינותיהם מגיעים כנעניים סוחרים
החדשה המצרית הממלכה בימי כנען

 הליפסטיק ריח היא שכותרתו אחר, בשיר
 ובשיר דודתו. של בריחה טהר־לב נזכר

 מתוודה: הוא חבוקים הולכים נשאנו
 חזה /אל מבטים מעיף / גנב כמו ״אני

אחרת.״ בחולצה מתנדנד;/
ו באי־יומרה היא טהר־לב שירי מעלת
 כמו בנאליים מרכיבים המציגה בחשיפה

 אני חים שפת ״על :הים שפת על בשירו
 / האידיאלי הגבה דמות •שאינני / יודע
אינ פרצוף ועושה י ספר לוקח אני לכן

 המיני השיחרור אווירת גם טלקטואלי.״
ה בשיר כמו השירים, מרבית את מלווה
 ״הגודל אומר: הוא בו קובע איננו גודל
 קראתי, שמעתי, יודע, אני / קובע איננו

 ה- המשטר של / מטופש רעיון עוד /
 חזייה, לפתוח בשיר גם כך דימוקרטי.״

 במעט חווייתו את טהר־לב מלווה שבו
 בליטוף חזייה ״לפתוח :מחוספס הומור

 התרגילים אחד הוא / לחולצה מבעד / יד
?״ בלי באת לכזה / שלי המפתיעים /

היל מן בדימויים מלא בינינו שישאר
/ ״כחושך המטמון: אי בשיר כמו דות׳

דם טהר־ משורר
קובע אינו הגודל

 / אותי ואת אותך אני / לחפש מתחילים
 מחפשים / האי. פני /על רובינזון כמו

 המפה בידינו כי / ובכטחון בשקט לאט,
 של חרוזים גם כך המטמון.״ מקום עם

 / כתינוק אותי ״שתקבלי : בנוסח דימויים
 טהר־לב בשירי קיים אריה.״ אותי ותעזבי

 השירה, של ממעלותיה שאינו גילוי־לב,
 לך •שהיו ״אלה .כותב הוא שכאשר כך

 נמצאים / לפניך לי שהיו ואלה / לפני
 הם / צועקת כשאת אכל / יחד אתנו

 לשיאו מגיע זה גילוי־לב בפחד.״ בורחים
בו אנתי ראית שבשיריו, ובמעולה בקצר

 7 בוכה אותי ״ראית : כותב הוא שם כה,
הקר כל את ראית כאילו ] בטחון ותפסת

חון.״
לר שהפסקתי ביום הקובץ שירי אחרון

אנטי-רומנטיקה, של שיר הוא כוכבים אות

 לקיץ, שירים הם טהר־לב יורם של ריו
ו הפשטות הארצישראלי, שהחום שירים
ש לאלה גם משהו עושים שלהם היופי
הצרופה. השירה חסידי עם נמנים אינם

אומה בהיוולד
 החל באיכותו חסר־תקדים מו״לי מפעל

הכר חמישה בארץ. באחרונה להתממש
 עם של ההיסטוריה של הראשונים כים

 1197 מקיפים כשהם ראדאור ישראל*
צב תמונות אלבומי, בפורמאט עמודים
 מפות ארכיאולוגיים, מימצאים של עוניות
ב רחבים וביבליוגרפיה הערות ופרקי
יותר.
 הראשונים הכרכים חמשת משתתפי בין

 שותפים ישראל עם של ההיסטוריה של
 הדוור, א״י ביניהם: רבים. פרופסורים

 כודג־ ש׳ אשכל, ד׳ אכנימלך, מ״א
 פולוצ־ ח״י אולכדייט, ו״פ היימד,

 ייגאל מזר, כנימין ייכין, ש׳ קי,
 ח׳ אכיגד, נחמן אחרוני, י׳ ידיך,
 את המסכמים אחרים, רבים ועוד רכין
 ישראל עם של בעברו התמחותם נושאי

המרחב. של ובארכיאולוגיה
הצי בשחר — ראשית הראשון, הכרך

 את האזורי, הגורם את מביא ביליזציה,
 :(מאת ושכנותיה ארץ־ישראל תיאור
ד׳האקלים אכנימלח; א״י  אשכל); (

 (כודנחיימר) החי זהרי); <מ׳ הצומח
 בחלק אולברייט). <ו״פ והפרהיסטוריד,

 של מאמרו מצוי ולשונות, עמים השני,
 תיאורו השמיות, הלשונות פולוצקי ח׳׳י

 ורשימתו ספייזר, א״א הכרך, עורך של
 היסודות הכותרת תחת מצרית. פולוצקי של

 וש״נ ספייזר בוחנים האתנייס־לשונייס
השומ שם, בני של לשונותיהם את קרמר

 והכנענים. האמורים החתים, החיווים, רים
 מובא התרבותי, הגורס השלישי, בחלק
ההיס המיסגרת להיסטוריה, המבוא תיאור
 התפשטותה וחוג התרבות יסודות טורית׳

 א״א מאת המסופוטמית הציוויליזציה של
 את בוחן זה בכרך האחרון החלק ספייזר.

העתיקה. מצריים של תרבותה
 בנימין פרופסור בעריכת השני, הכרך

 שחלקו האבות, הכותרת תחת הוא מזר,
ל ולמקורותיה, לתקופה מוקדש הראשון

 העברית של הלשוניים השורשים בחינת
ההיסטו ומקורותיו המיקרא בחינת תוך

ה של הכרונולוגיה לזה מצורפת ריים.
הנוצרים. ספירת לפני השני באלף מרחב

רא )1( ישראל עם של ההיסטוריה *
 196 — האבות )2( עמודים 248 — שית

 — המלוכה ימי )4( 215 — השופטים )3(
 — המלוכה ימי )5( 255 — וחברה חרבות

 אלכסנדר הוצאת ; 283 — מדינית היסטוריה
אלבו (פורמאט עובד עם הוצאת + פלאי

צבעוניות). רפרודוקציות + מי

 את בוחן החדשה, המצרית הממלכה בימי
 די- מזר), ׳3( ההיסטורית ההשתלשלות

 חיי מלמט), (א' המצרי השילטון מדומי
 גור־ (כורש הספרותית והיצירה הרוח
 האומה, של ראשיתה השני, החלק דדן).
 וכיבוש מצריים יציאת סיפור את מביא
 וההתנחלות ההיאחזות מזר). (ב׳ הארץ

 מלמט) (א׳ השופטים ימי אהרוני), (י'
מ (ב' בישראל ומילחמותיהם והפלשתים

 החברה .היא כותרתו השלישי החלק זר).
 ההתנחלות בתקופת ותרבותה הישראלית

 השבט, ממיסגרת הדרך את בוחן והוא
ה המישפט, מוסדות אל והפולחן האמונה

והמלוכה. כהונה

תר — המלוכה ימי הוא הרביעי הכרך
 ש' מלמט. אברהם בעריכת וחברה בות

 של האידיאולוגיה את בו בוחן טלמון
 ויינפלד מ׳ המלוכה. ורעיון המדינה

תקו באותה הספרותית היצירה את סוקר
התגב את מנתח רבין ח׳ פרופסור פה.

 גרינברג ׳ומ הקלאסית העברית של שותה
המלו בתקופת הישראלית האמונה את בוחן
האר המקורות את בוחן ידין ייגאל כה.

המלוכה. תקופת של כיאולוגיים
 — המלוכה ימי בסידרה, החמישי הכרך

אב בעריכת הוא אף מדינית, היסטוריה
המק המקורות בסקירת נפתח מלמט, רהם

 (נ״מ המלוכה תקופת לתולדות ראיים
 העבריים האפיגרפיים המקורות סרנה),
הישרא המלוכה כינון אביגד), (נחמן

 צבת), <מ׳ שאול שמואל, עלי, לית:
 הממלכה מזר), (בנימין ושלמה דויד ימי

 פקח / יורבעם / רחבעם־אחז המפולגת:
ייכין). (ש׳

 אחריתה את אפעל י׳ בוחן בהמשך
 את סוקר רביב ח׳ ממלכת־ישראל. של

 יאשימו. ועד חזקיהו מימי יהודה. תולדות
 של האחרונות שנותיה את מבאר מלמט א׳

 שכני את מפרט עודד כ׳ יהודה. ממלכת
 את בוחן אפעל י׳ ובמיזרח. במערב ישראל

ח וי' בארץ־ישראל האשורי השילטון א
 המידבר ספר ואת הנגב את סוקר רוני

הדרומי.
 ההיסטוריה של המדעי־ספרותי .המיפעל

 חסר־ מדעי מיפעל הוא ישראל עם של
 150מ־ יותר התקבצו שבהכנתו תקדים,

 תולדות של והחוקרים המלומדים טובי
הס כדוגמת ערוך והוא בימינו. ישראל

ב תוך קיימבריג׳, של ההיסטוריות דרות
העם. תולדות של חילונית חינה

 שנת לסוף׳ עד כי מבטיחים המו״לים
 שישה עוד זו בסידרה אור יראו 1982

 ישראל עם תולדות את שיקיפו כרכים.
 הקרובות בשנים גד־כוככא. למרד עד

ש חטיבות, שתי עוד לראות־אור. עומדות
 פרופסור של בעריכתו כרכים. 14 יכללו

 ה־ תסתכם בסך־הכל פראוור. יהושוע
 מירב טרחו שבהכנתם כרכים, 25ב־ סידרה

הנוג שונים בשטחים פרם־ישראל זוכי
 תרבותי פרם המעניקים ולארץ, לעם עים

לישראל.
 זו סידרה מומלצת הגבוה מחירה למרות

בישראל. ספרים מדף לכל

 מסוף אמון, מנוא בקבר תמשיח־קיר *
הכללית. הספירה לפני ו5ה־ המאה

/ ד• ? * /*


