
 שבין והניתוק הניכור את חושפים וילקנסקי
הערביים. הארץ תושבי ובין היהודים הפועלים
 מן מצולמת מהדורה הוא העליה בימי

עלו בסידרת שראתה־אור הראשונה, המהדורה
מנוקדים. והם אמנות, בספריית מים

 בעשור באר׳דישראל נודע וילקנסקי מאיר
 מעץ תימהונית, כדמות המאה של הראשון

 מליטא תלמיו״ישיבה זמנו, קודם .ביטניק"
 ארוך ושיער במושכות סובב שהיה ארצה, שעלה

לראשו.
 בהעומר, ראו־אור עליה בימי סיפורי
 עד 1906 בשנים הצעיר ובהפועל בהמעורר

 שנית .היפוזרו וילקנסקי: שואל בהקדמה .1911
 שנית והתחיינה הביקעה? פני על לעצמות

מח מחנות עולים הניצב ובסולם העצמות?
 האם גדול: סימן־שאלה אחרות, במילים או, נות.׳
 חדשה? חברה להקמת בארץ החלוצים יביאו
היום. אפילו ברורה אינה לה שהתשובה שאלה

 מתאר הראשון, עבודתי יום הראשון, הסיפור
 במושבה. וילקנסקי של הראשון יום־העבודה את
 מגלה: הוא שם המושבה, לשדות מגיע הוא

 החורשים אבל הם. ישראל של ״השדות
 ומספר ממשיך העבודה על הם.״־ ערביאים

 כבר האצבעות העבודה. ״ושוב וילקנסקי:
 בשמן. למשחן יש לזמן ומזמן הסיד מן צרובות

 הוא הנפש מצב אולם קצת. כואב הגב
 וחבריו עצמו מדמיין שהוא תוך מרומם...״

רוסי). רוסי...־(איכר ל״מודיק
 וילקנסקי ממפה שינוי־ערכין הכותרת תחת

 אותם שמא -או האידיאולוגיות דגל נושאי את
 פועלים רפועלי־ציון• לעצמם.צעירים• שקוראים

 העסקונה את מתאר הוא הוא...־ צחוק הלא הם?
 ניזונה הראשית בשנות שכבר הסוציאליסטית,

 הציוני־סוציאליסטי. החלום מגשימי של מדמם
 וילקנסקי מתאר אוקטובר בימי בסיפור

 בעת ,1905 אוקטובר בימי בארץ, כאן תחושותיו
 הינם הנפגעים כאשר רוסיה, ביהודי הפרעות
החלוצים. של קרוביהם

 עומדים בה לתעלה (כינוי בחר הסיפור
 מתאר לנטיעה) קרקע המכשירים הפועלים

 כדי קבלנית, לעבודה הפועלים של התארגנותם
 מיומנותם. חוסר בשל מכספו יפסיד לא שהאיכר

 פועלים, של יחידה״ .רוח צמיחת של סיפור זה
 ה.עבודה ערכי את לבחון ניתן שבמהלךבנייתה

 החלוצים הפועלים ומאבק בארץ, היהודית'
 הערביים המתחרים בני־המושבות, במעבידים

 לסיפוריו בדומה זה, סיפור וועד־המושבה.
 הריאליזם מקרקע צמח וילקנסקי, של האחרים

הארץ. חלוצי של
 של סיפור הוא העליה, מימי האחרון, הסיפור
לארץ־ המספר של ולמסעו לגלות פלאש־בק

 כ? כאשר משמעותית, עלילה נטול סיפור זה
 סיטואציו ו/או סיפור של גילגול הוא מישפט

 שן הקודמים גיבוריו מוזכרים שבהם אבסורדיים,
 שטו: .דימיתי אנושית: קומדיה מאותה בקט
 לעזאז? שעירים אלי מספח כשאני עושה אני

 או נשאו...״ לא הם ביסוריי טעיתי. שכאלה.
 יוד; כלום, לי ידוע לא עצמי שעל -אני,

 הדמעוו) בגלל פקוחות, שלי שהעיניים
 ידיי. ושב<י ישאנ דעיו סוף. בלי מהן שנשפכות

 על האחוריים, על הלחץ בגלל הבירביים, על
 ע? הידיים, כפות על הרגליים, סוליות

הבירכיים...־
 המערביתן התרבות תוך אל מסע עורך בקט

 ומינהגים מיתוסים איזכורים, סמלים, באמצעות
 כמו לפישוטים כתיבתו את המוליכה בלוגיקה

 צנוע יהיה לא זה לאונן, שוב להתחיל ״בגילי,
 אבי מה הכול, אחרי כלום. מזה יצא לא מזה וחוץ

 בם כשאני קצובות, סחיבות בהרבה יודע?
 בשנייזן סוס, של תחת באיזה מתרכז הכוח

 היית! לא אז אולי יודע, מי למעלה, שלו שהזנב
שמשה) לי נדמה אלוהים, ריקות. בידיים יוצא

בארצנו מתרחשים מוזרים .מעשים

וילקנסקי
 הסיפורת של הראשית דור מסופרי אחד

 וילקנסקי, מאיר הסופר היה הארצישראלית
 סיפרו חדשה, במהדורה ראה־אור שבאחרונה

העליה(*). בימי
מאפיין במעט, לא נשכח סופר וילקנסקי,

וילקנסקי
העצמות! שנית התחיינה

 שהוא תוך בארץ, ההתחלה סיפורת את בכתיבתו
 הנוף של אידיליים־רומנטיים תיאורים ממזג

 פגמיה עם המאה, בראשית הארצישראלים והטבע
 של סיפוריו גיבורי המציאות. של וכיעורה

 אינה שעבודת־יומם פועלים הם וילקנסקי
 הן והאכזבה שהעליבות להם, מובטחת

 חולשה, של באווירה חיים גיבוריו מנת־חלקם.
של אלה סיפורים גיחוך. אף ולעיתים זרות ריפיון,

 הוצאת העלית; בימי - וילקנטקי מאיר •
 עסי(בריבה 136 הר; ישראל עורך: תרמיל;

רבה).

 לא מייגע בביקורח־ספרים העיסוק־המתמיד
 אשר ספרים של האינטנסיבית הקריאה במעט.

 ועשוייה המבקר, את מתישה מקרוב זה ראו־אור
הסיפודת. של האמיתיים מגזעיה לנתקו לעיתים
 אלה שורות כותב עורך מעת־לעת, לכן,
 העמוקים למיס וצולל השוטפת, בקריאה הפסקה

 ערכתי באחרונה הספרותית. הקלסיקה של
 דוסטוייבסקי, סיודור לכתבי שכזאת צלילה

 שלא רחב-היריעה, הרומן להאידיוט(*) וביניהם
בו. לעסוק המקום כאן

 ולמקום. לזמן מעבר כוח. יש שלספרות אלא
 כעמוד מסויימים. חברתיים מצבים של בתיאורם

 תיאורים כמה מצאתי האידיוט של 276
 את בישראל, ההווה את להחריד כדי עד ההולמים

 ערר שחיקת של הנכונה', •הכלכלה של הווה
 של הכלכליים משאביה דילדול של הכסף,

לחוצלארץ, ובריחתם המדינה
בהאידיוט: דוסטוייכסקי זאת תיאר כך

בדומיה בארצנו, מתרחשים מוזרים .מעשים

אידיוט; - דוטטוייבטקי מ. פיודור •
 עס 659 עובד; עם הוצאת ג; בר הר ש. עברית:
קשה). (בריבה
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 ויוזמה תיקונים דוו■ בדורנו, קדושת המפונה
 והוצאת לאומיות דור פרטיות, חברות של

 עידוד חוץ, לארצות שנודשנה מיליונים
 ד- וב. ד- וכ. ומועל ידי ושיתוק — התעשייה

ר ד.ע.) — ובחנה (וכהנה  אנו אץ הכל למו
 עצם אל מייד ניגש בן ועל רבותי, מספיקים

 הצאצאים אהד את קדה מוזר מעשה העניץ.
)06 ?1-0)00)115(!לשעבר אדוני־האחוזות של
 שאבות־אבותיהם הצאצאים מאותם אחד את

רכושם, כל את הדוליטה במישהק הפסידו כבר
האהדונה.״־ הסרוטה עד

 מהלכי את ומתאר דוסטוייבסקי ממשיו כאן
 תור הרוסי, האדונים״ •גזע של האחרונים מיוון
 עמל שאוכל הוא, .טיבעי כמו: הערות הבאת
 אפשר בכסף כי בנפשו, ישער ובעל-הון זרים

— ובשווייץ שכל, אפילו בשית הבל לקנות
שכן...״ מבל

בחאידיוט. רבים ובתיאורים זד״ קצר בתיאור
 החברה של ניתנה את דוסטוייבסקי מתאר

 הניוון את מדי יותר לקורא המזכיר ניתן הדוסית,
 מומלץ בישראל. הסובבת החברה של והשאננות

 זה בספר ולהציץ לחזור הישראלי לקורא
שלו, והגיהיליזם האנארכיה שורשי על וכשדים, דוסטוייבסקי סופר

דוסטוייבסקי. כתבי ובשאר מיליונים והוצאת - לאומיות דור

בקט סופר־מחזאי
לאונן...־ שוב להתחיל •בגילי,

 דווקא לי? חתכו שלא אומר זה האם מתנועע:
חתכו...■ שכן רושם לי היה

 הוא בקט, של יצירתו לשאר בדומה אלושס,
 כבר הספרות עולם את שהממה ספרותית תופעה

 שיבוא עד הצגת אחרי שנה, שלושים לפני
 מגן־העברית בנוסח - לגודו (מחכים אליהו
 כבר השפיעה בקט של כתיבתו שמיר). משה

 ובעיקר רובם, את מחברים(סירסה של דורות על
 כקטע שאין ודומה, שלהם), היצירה מעיינות את

אני ....באלושם: הבקטי הייחוד להבהרת הסיום,

 בארץ־ישראל וכהוזה כחולם כחלוץ, ישראלמקור
 ואהבתו מיזרח־אירופה, ביהודי הפרעות לנוכח

 העימות והלאה, בגולה. עדיין שנותרה לנערתו
הארצישראלית. המציאות עם היומיומי

 מיסודות הינם וילקנסקי שסיפורי ספק אין
הב בכושר בארץ־ישראל. החלוצית הסיפורת

 שלו הנאיביות אף ולעיתים רגישותו, חנתו,
 ספרותית לרבי־חשיבות אלה סיפורים הופכים

אר׳ו־ישראל. תולדות לאוהבי מומלץ והיסטורית.

תרגום
 בלי עכשיו? מי עכשיו? מתי עכשיו? ״לאן
 לזה לקרוא לחשוב. בלי אני. לומר לשאול.
 לזה לקרוא הלאה, ללכת השערות. שאלות,

 הסופר פותח כך הלאה...״ לזה לקרוא ללכת,
 סיפרו את בקט סמייאל צרפתית הכותב האירי

באח ראה־אור לעברית שתרגומו (*)אלושם
ישורון. הלית של מרבב נקי בנוסח רונה,

 בטרילוגיה הסוגר הספר הוא אלושם
 במולוי, שתחילתה פרס־נובל, חתן של הבקטית

 ,1949 בשנת נכתב אלושם מאלון. ובמות
 זו בקט, של הספרותיות עבודותיו לשאר ובדומה

 מונולוג וסיטואציה, תחבירים מילים, של יצירה
 בקט מוליד שבו יישות, של ולא כושר־דיבור של
 שמהם האופקים לאופקי־הלשון, עד הקורא את
 של כמאפיין — האופק את לראות ניתן לא

בקט. הכתיבתי״של האבסורד
 לא בארץ בעיתונות־היומית שהביקורת בעוד

 כותרת של משמעות־התרגום דקויות את קלטה
 הרי שם), לו לתת שאי־אפשר דבר הרומן(במקור:

 ביותר הולמת לי נראית אלושם שהכותרת
 את תירגמו כאשר המתרגמים שגו לדעתי (הערה:
 לגודו מחכים בקט של המפורסם מחזהו

 כמשמעות - אליהו שיבוא עד במקום לעברית,
המקורות). מן יהודי מצב־אבסורדי אותו

 המעיד וזהות, שם חסר (?)גיבור הוא אלושם
 המתפצל מדברר־ גדול בדור ״אני עצמו על

 מישחק תוך לוורם, והלאה למהוד, תחילה
 סמיואל לחוקרי חידון יותר שהוא המרת״זהויות,

 מות הפסימיות, הסוף, הוא אלושם בקט:
 ביותר. הנמוכים מיפלסיה על הסנטימנטליות,

 קומדיה במילים, המועלה סיוט הוא אלושם
 ערכיו על המין-האנושי התפוררות של אנושית

 וכל התרבות של שחיקתה העשרים, במאה
מאפייניה.

 הלית עברית: אלושס; - בקט טמיואל *
 הקיבוץ - קריאה סימן הוצאת ישורון;

רבה). עס(בריבה 124 המאוחד;

ציטוטו!
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