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 אליעז בורלא, כמו — לכאן שבאו מהסופרים
 עזבו. ומלצר גלאי נפטרו. — וקריב שופמן
 ציווה קריב בה. וקבור בחיפה שמת היחיד שופמן
 הוא בתל־אביב, מת ואליעז בתל״אביב, לקברו

 ובר־יוסף מלצר אליעז, מותו. לפני עוד פה עזב
בהנחה. מהעירייה הדירות את קנו

הדירה? את רכשת אתה גם •
 לי היתה לא אז עד שנים. שלוש לפני רק

 שימרית, בתי של בזכותה איכשהו, אפשרות.
 שהצליח, הללויה, השיר עם הכוכב לה שזרח
 את לרכוש לי עזרה שימרית שבו מצב נוצר

הבית.
 היה לא שזה לעצמי מתארת אני •

 לכאן. העניינים ממרכז לעכור פשוט
 אל יותר מקורם להיות רצית לא מדוע

 הסיסרותית הקלחת קורא שאתה מה
כתל־אביב?

 לא מפתה שזה שחשתי מפני הנה עברתי
 הצפיפות את אהבתי לא מימיי צפוף. לשבת

 ליפו עברנו נוספת: סיבה והיתה בקלחת.
.1948ב־ השניה ההפוגה אחרי מירושלים,
 גרנו חדר, חיפשנו שלוש. בת היתה שמרית

 אצל זמן איזה ישורון, אבות אצל זמן איזה
 ושאלתי שדה יצחק את פגשתי קרובת־מישפחה.

 לי ענה להשכרה. חדר איזה מכיר הוא אם אותו,
 רוצה אתה חדרים? מספק אני זה, ״מה שדה. יצחק

 לך." לתת לי אין חדר אבל עיר! לך אתן — עיר
 ביפו, ידי על ״פה, לי: אומר הוא זמן איזה אחרי

 שם תגור אולי הערבים. של עזובים בתים יש
בינתיים?"

 הלכנו מים, בלי חשמל, בלי תחבורה, בלי וכך,
 סידר הוא אחר־כך נטוש. בית באיזה לגור

טלפון. סידר ואפילו וחשמל למים אותנו שיקברו

 הם גם שרצו תל־אביב, של המלצרים כל בלילה!
לשרת. רק לא לשתות,
 למקום, ממקום החבורה, כל הולכים, היינו
 וטובי־לב. שמחים
בחכורה? היה מי •

ישורון אבות זמורה, אליעז, אלתרמו, פן, היו

גולד לאה מצטרפת היתה ולפעמים ושלונסקי,
 כל, קודם שהיו סופרים של קבוצה היתה זו ברג.
 היה אחד כל כי אם קרובות, השקפות־עולם בעלי
בחבורה. היה חלפי גם לעצמו. אדם

 כולם של המשותף שהמכנה אנשים היו אלה
 בליטא, אחרים ברוסיה, הרוב בחו״ל. שנולדו היו

 וגם רוסית ידעו האנשים רוב בבולגריה. אליעז
שלטו הם להם. זרה היתה לא המערבית התרבות

 מנסים אנשים אם אבל מתנגד. שאינני בוודאי
 באופן להיוולד חייבת היא חדשה, לשון ליצור
 אתמול כלום ש״לא נכון זה אין מהעבר. טיבעי

 לתרבות, לא למישטר, מתאים זה הכל,״ מחר
 הלשון ואמא. אבא לה שאין תרבות שאין מכיוון
 שמנסים אוהב לא ואני המקורות, מן יונקת שלנו
זרות. מלשונות השאולה לשון ליצור
 את ״תקלסי פעם: אמר שמישהו זוכר אני

 מלשון תקלסי לי אמרו זה, מה שאלתי הדלת."
0£05£.

זה. את אוהב לא אני לסגור. באנגלית
סלנג? אוהב לא אתה סלנג. זה •

לא את למה סלנג. אומרת את הנה עגה,
 את בעברית. מילה לזה יש הרי עגה? אומרת
 זוהי יידיש עגה? לשון היא לשון איזו יודעת
 הגדולה הגנבת היא כי בעולם, העשירה השפה

 אמריקאית, פולנית, ליטאית, יידיש יש בעולם.
 אלף בת לשון למעשה זוהי סקוטית. אנגלית,

 ביידיש, וגרמניה. פולניה גבול על שנוצרה שנים,
 מאנגער, הכל. להגיד אפשר עגה, שפת שהא
 אומר היידיש, של הגדולים ממשורריה אחד

לומר. אפשר ביידיש שרק דברים ביידיש
 לאלתרמן לשלונסקי, קרא שז״ר הנשיא פעם,

 מבלי מאנגער. שירי את שנתרגם וביקש ולי
 שלדעת מפני לא, שלושתנו השבנו שנדברנו,
 אי־ עדיין — שנדברנו! מבלי — שלושתנו

 המקבילים לנו אין כי לעברית, לתרגמו אפשר
 העממית, המיוחדת, השירה את לכסות היכולים

 אחרת. היא העברית היידיש. זו אבל הפיוטית.
 התנ״ך, בשפת עמוקים שורשים יש לעברית
דנא. מקדמא עתיקה שפה היא העברית

 לתרגם שאי־אפשר אומר אתה •
 של התירגומים עם מה מאנגער. את

וטנא? חסר

 היתה וזו שבררו המדינה היתה זו — משותף
 זה היפה. ארץ־ישראל של ביותר היפה התקופה

 קינאת־ של חשבון לכל מעל היה זה לשער, קשה
 סוד. זה אין מילחמות, שהיו בוודאי סופרים.

 אלתרמן ושל בביאליק שלונסקי של המילחמה
והיו נפגשים כשהיו אבל ידועות. בשלונסקי

 ואני, זעירא .באנו,
 של הממרים למועדון

 היינו איש־כסית. חונקל
 חצי שם חצקל שתויים,
 על ועעיאק בווו!

 ואמו: השולחן,
 שבם ונו לעבודה!

לילות״ ,היו את
 תיקווה איזו היתה כוסיות, שתיים־שלוש שותים
 איש למדינה. חיכו למשהו, קיוו באוויר. גדולה

 חשבו ילדיו, בחיי או בימיו יקרה שזה ידע לא
 כשהכריזו קיוו דורות. שני דור,'אולי יקח שזה

 ישבנו מדינה. להקמת זכותנו על בלייק־סכסס
 כל את נקלוט איפה והתווכחנו בכסית

 יהודי שכל בטוחים היינו שיעלו. המיליונים
שאלנו אירופה. כל רוסיה, כל יעלו, אמריקה

יערית והנכדה שימריתושיר כת הנכדות עם ויעקם כת־אל
חזק: בדבק דבוקים היו שלי מפוררים, היו חברינו של המישפחה שחיי ■בשעה

 אז שעבד סלע, ואורי אבנרי שאורי זוכר אני
 קשה היה זה שם. אותי ביקרו הזה, בהעולם

 הגיטו רק היה עזובה, ממש היתה העיר שם. לגור
 לי רכשתי לתל־אביב. בת־ים בין ואנחנו, הערבי

 נוסע הייתי וכך צנחנים, של אופנוע מין איזה
 ידע לא איש התקלקל, כשהוא לתל־אביב.

 כך לגור לך ״למה ואמר: בא וכשחושי לתקנו.
 דירה לך אתן אני בוא, ביפו? ועזוב נטוש בבית

התפתיתי. הכרמל!" על
 למה — שזדדלא־זה וכשגילית •

נשארת?
 את אהבתי לא פעם שאף משום לך, אמרתי

 דבר איזה יש שבאופיי נראה הסופרים. קלחות
 אינני אבל, — חלילה אוהב־אדם שאינני לא—

התככים. כל ואת הרכילות כל את אוהב
תרבות־בתי־קפה? אוהם אינך •

מאוד אהבתי בבתי־קפה, לשבת מי עם כשהיה
 נסתלקו לאט־לאט אבל בתי־קפה. של תרבות

האנשים.
הלבנון?״ ב״שלג ישבת •

 ערב קפה להיות חדל הלבנון שלג לא.
 בו. לשבת הספקתי ולא השניה, העולם מילחמת

העצוב. היהודי והיה כסית היה אבל
 בית־ של שם זה העצוב״ ״היהודי •

קפה?
 אהב שלא יהודי שם היה כי למקום, קראנו כך
 כן, — לאנגלים חריפים. משקאות לנו למכור

 היה הוא העצוב. היהודי לו קראנו אז לא.— לנו
 סירב בשלישית קוניאק, כוסיות שתי לנו מרשה

 מדפים לו היו קוניאק. שאין אומר היה למכור.
אין. אומר היה והוא קוניאק מלאי
 והיה שלו, הכינוי היה וזה עצוב, יהודי היה נו,

3-2ב־ באים היו שלשם המלצרים. מועדוו

 על לדבר שלא ובצרפתית, באנגלית בגרמנית,
מהי. לשונית מסורת וידעו יידיש,
 יריעת תלמוד. שידעו לוין, מנשה כמו היו
 ללשון עד מאור, עמוקה היתה העברית הלשון
 עם נפגשים כשהיו וההשכלה. והתלמוד התנ״ך

 היום אותו. הבינו אותו, לקרוא ידעו עגנון, ש״י
 ברורות עגנון של האסוציאציות אם יודע אינני

למישהו.
 הקלסית לחברותא ידידה היתה הזו החברותא

 היה ביאליק הארץ־ישראליים. הסופרים של
 הבנימין הייתי אומנם אני איתם. מיודד

 ביאליק של הרצאות זוכר אני אבל שבחבורה,
 כל ברחוב. אותו רואה והייתי שם, באוהל
 קיימנו זאת, ולמרות ממני, קשישים היו האחרים

 עמוקים. יחסי״ידידות הקלסיים הסופרים עם
 כולם — עגנון הזז קבק, פיכמן, טשרניחובסקי,

 היו אבל שונה, דור אומנם היה זה בחיים. אז היו
 מה — תרבותיות אסוציאציות במשותף לנו

 הכותבים של הצעיר הדור על להגיד יכול שאיני
היום. של

 העברית ללשון קשורים היינו אנחנו
 ומתרחק הולך החדש הדור היום בעבותות.
 כותב אינני אם היום, העברית. השפה משורשי

 אוסציאציה שלי בשיר יש חלילה אם חלק, שיר
 הסופר אם גדול ספק מיקראית, או תלמודית

 לרעת חייב וסופר מדבר. אני מה על יבין הצעיר
 ניתק חלק כאילו אצלנו אך עמו. לשון את

 ומנסה מודרני ארם עצמי אני מהמקורות.
 מכיוון מבין, אינני אך הזמן, עם להתקדם

 ובוודאי עבר אין הווה, אין היום של שבכתיבה
עתיד. שאין
 עסו שאנשים לכך מתנגד אתה •

חדשה? לשון ליצור

התרגומים. על דעתי את להביע יכול לא אני
 ולתרגם לגשת שלהם לעוז־הנפש הכבוד כל עם
 שהם שמה להגיד יכול אינני אני מאנגער, את

מאנגער. זה תירגמו,

של לתקופה ברשותך/ נחזוך, •

 בקפה אלתרמן־פן־שלונסקי חבורת
 נפגשים שהייתם אומר אתה ״כפית״.

 תרבות משותף, מכנה לכם והיה
 ביניכם היתה לא האם אבל משותפת.

קינאת־סופרים?
מכנה איזה היה טבע־האדם. הוא טבע־האדם

 שתהיה בטוחים היינו יאכלו? מה יגורו? איפה
 שלא בעולם יהודי אף ישאר ושלא נהירה, לפה
 היו אלה אחרים. היו אז החיים כאן. לגור יבוא
 הסתפקו אנשים חומרניים, לא כל־כן חיים

 הייתי איך זוכר אני בצנעה. אכלו במועט,
 אבקת־חלב להשיג הולך המדינה קום בתקופת

 בקושי וגרנו שימרית, בשביל ואבקת״ביצים
 השגנו היה. לא שולחן אפילו חשמל. בלי בבית
 אז חשב מי שולחן. איזה משם כיסא, איזה מפה
 אז חשב מי מיטה. להשיג היה צריך דירות? על
 לא שזה שונה, דור היה זה מכוניות? וילות, על
 בארץ־ לחיות היה העיקר בחייו. העיקר היה

ישראל.
 זה קטן, ילד ואני ,1921ב־ ארצה, כשעליתי

 בהם פוגרומים ברוסיה, הפוגרומים אחרי היה
 לנגד נרצחים מבני״מישפחתי שמונה ראיתי
 ודודתיי דורי וסבתי, סבי בהם — עיניי

 מכת־גרזן. מקבל אבי את ראיתי ובנותיהם.
 בכפר־גילעדי. באוהל גרנו ארצה, וכשעלינו

 ריקים, ארגזי־סוכר משני הורכבה שלי המיטה
צבאית. ושמיכה קרש

 והוא שדה, יצחק של בקבוצה היה שלי אבא
 ארץ בשביל והכל צמח. כביש את סללו ואמא

 אבא אבל, לאמריקה, מרוסיה נסע דודי ישראל.
 זה זכות, לי יש אם באמריקה? לי יש ״מה אמר:

אבותיי.״ לאבות שהובטחה לארץ רק
 בארץ־ישראל לגור העיקר העניין, היה זה

במועט. ולהסתפק

בכפר־גלעדי? גדלת •
עם נדרתי בטבריה. במיגדל, בכפר־גילעדי,

״3:.


