
גלות
המשוררים

 משוחחת שחרור ציפי
 המשורר עם

אלמוג אהרון
 לי אומר האלה,״ התימנים כל את רואה ״את

 תימנים של רב קהל לעבר ומצביע אלמוג אהרון
 לבנים יד אולם את הממלאים שחרחרים
 ״כל חבשוש, חבצלת של לזיכרה בערב בתלאביב

 כל־כך, שקטים שהוחמצה... מעדה חלק הם אלה
 הפלא מה נו מתבלטים... לא בעצמם, מכונסים

 המים שואבי להיות בהם בחרו שהאשכנזים
 הצהרתו את זוכרת את העצים... וחוטבי

 לנו יהיה עוד בן־גוריון: של הבומבאסטית
 חזון שעוד יפה ידע הוא תימני... רמט״כל
למועד...

 אהרון אומר להצהרות,״ יש מחיר איזה ״בכלל,
 מלא בחיוך מבריקות השחורות כשעיניו אלמוג

 בעת נאמרים דבריו מרירות. שמץ וללא אירוניה
 על לדבר הבמה, את לעלות מתכוננים ואני שהוא

משיריה. ולקרוא חבצלת של שירתה
 הא ועל דא על ומדברים מוסיפים אנחנו

 ושולף 82ה־ בן התימני אביו את מזכיר ואהרון
מס אני הרצל. רחוב האחרון סיפרו את מתיקו
 העזה איזו בליבי, וחושבת הספר בעטיפת תכלת
כש אני רחוב. של בשמו שירים לקובץ לקרוא
 כדי רק בתל־אביב הרצל לרחוב מגיעה לעצמי
 במחיר רהיט או חלק־לבוש איזה מציאות: לחפש

לה יכולה כבר נוסטאלגיה איזו באמת, סיטונאי.
תנועה, פקקי הרצל: לרחוב דורי ולבני לי יות

1933 בעדלאידע המשורר, אבי
 בית־ במחירי סדינים טובים, ופיצוחים חמוצים

 לי מוכר שנהרס הרצליה גימנסיה בניין החרושת.
ומצילומים. מספרים בעיקר

רחובו, לרחוב, להחזיר מבקש אלמוג אהרון
 של כבודם את גם הזדמנות ובאותה כבודו, את

 לא אם הישנה, בתל־אביב לו הסמוכים הרחובות
 לוינסקי, בנימין, נחלת העליה, פלורנטין, הקטנה:

ואלנבי. התימנים כרם
 של מדבריו ואצטט שאקדים מהדין וכאן
 אפטור בכך האחרון. סיפרו בשולי עצמו אלמוג

 בנושאי מיותרים והסברים מניסוחים עצמי את
שה וכדומה, יניקה מקורות שורשיות, עדתיות,
 שאינה מפני אולי בהם לדוש אוהבת עיתונות
 המשורר כיוון אליהם לא דבר... לשנות מתכוונת
בסיפרו.

העדה של מיניאטורה
 שמדאיג מה זה אם שורשים, מחפש ״אינני

 מאוד. שורשית לעדה בן שאני משום אולי אתכם,
מעו הם שורשים. שמחפשים תימנים מכיר אינני
ליי עד בה מעוגנים אבותם. במסורת היטב גנים
 בשדות לרעות שהלכו כאלה אמנם היו אוש.
הציצו יותר. ירוק שם שהעשב להם אמרו זרים.

 מכתיבת לחדול כוונתו על מודיע אלמוג אהרון הוותיק המשורר
 בכלל בנפשי.״ שקר אעשה לא שליחותי, את ״סיימתי שירים.

 להביע״ מסוגל שהשיר ממה כיום חזקים ״החיים כי אלמוג סבור
 ביקורת שזורים דבריו דרכה. לסוף השירה כל הגיעה אולי וכי

מדינת־ישראל. של התרבותי מצבה כנגד סוערת
 לא בעיתונים, עליהם לקרוא היה אפשר ונפגעו.
 משתמש אני כמובן. והאמנות, הספרות במדורי

פשי של במקרה להישרד שעשויות במטאפורות
פר משום בהן שאין היא הצרה רוחנית. רגל טת
 המטאפורה את מבינים אתם אם למלומדים, נסה

שבדבריי...
 אני עצמית, זהות ואובדן מבוכה של ״בשעות

 בבית חמישית, בקומה גר הוא אבא. בית אל עולה
 זו מבחינה גדלתי. שבו הבית מעלית, בלי ישן,
 שקיימה כולה, העדה של מיניאטורה בעיני הוא
 ציון, בן ישראל. ארץ מצוות את ובשרה עצמה על
 התק־ את שרים שומע ■וכשאני אבא. של שמו זה
 סלע. כמצודת איתן רוחי בעיני אותו רואה אני וה
 מתביישים כולם היו לאומה נאום נושא היה לו

 הילדות משנות דבריו את זוכר אני במעשיהם.
 מוכיח, הומור זה היה טובה. ברוח תמיד שנאמרו

 אם ידעתי לא עליכם, שלום של סיפוריו ברוח
 אמיתית שתרבות חושב אני לצחוק, או לבכות

 לו אומרים היו לו הומור. על כל קודם מבוססת
 צוחק היה העוני, קו של לעשירון שיין שהוא
 עשיר ו־איזהו בדעת אלא עני אין ואומר
 היכולת סיגנוני, זהו סימונו, זהו בחלקו, השמח

 שותה אני זאת מבחינה והיפוכם. דברים לומר
 כאילו עוצמה, רבי ממקורות עמוקים, מים מבאר
תי־ ציווחת לאותה בדומה לראשונה, בפי נמסרו

 ערך הראשון סיפרך את והרי מתעקשת: ואני
החמי בשנות עוד הראשונים, ושיריך שלונסקי

בא אז שהיו קפדניים הכי במוספים הודפסו שים,
 משורר כמעט אתה היום וראה, והארץ. דבר רץ:

כזה. טרובאדור מין עממי,
 לה הקונה משיב, הוא אישית, הרגשה זו —

 התלו ״התל של התחושה מן משהו בתוכי, שביתה
 את נעורי, את סבבוני. אכזרי ובכחש השמיים בי

ממני." לקחו הכל
להס אוכל ביאליק של שירתו דרך אולי —

בהירות. ביתר עצמי את ביר
 גם אך — חלום היה / אותי רימו ״הכוכבים

 לי אין / בעולם כלום לי אין עתה / עבר הוא
דבר.״

 כל את יודע ״אני מוסיף: הוא נרגש ילד וכמו
 כל על העונה משורר הוא בעל־פה, ביאליק שירי

ביו הטוב במובן אבל סופרמרקט, מעין הצרכים,
המלה.״ של תר

 מנסים עליו, קמים האחרון בזמן ראה, והנה,
עובדות... להפריך דמותו, את להקטין
 את לו יקלקל לא איש בשלו, אלמוג אבל

 הרתיעה בלהט, אומר הוא רתיעה, בנו יש ביאליק.
 ביאליק קינאה. של יסור גם ויש הענקים, מפני
 מארץ ננס איזה קם ודור דור שבכל גוליבר הוא

אותו, לכבול שרוצה הליליפוטים
נוק...״

לר העורך ממני מבקש מעטים ימים כעבור
 עם — לעיתון אלמוג אהרון המשורר את איין

הרצל. רחוב החדש, סיפרו הופעת
מזחמץ כדורגלן

 כשבאנו / גמלים זוכר אני בהרצל ״גדלתי
 חלון פותח אבא היה בערב / גלים שמענו לגור
 מוריד היה יכול לו / ישראל ארץ את לנשום כדי
 לי הוריד לא הוא אבל / כוכבים החופן מלוא לי

 / רהיטים אבק בהרצל נושם הוא היום / כוכבים
 זוכר הוא האם / אומר הוא החלון, את בני, סגור,

שנים.״ הרבה לפני לי שאמר מה

 אנחנו וגשום, קר אחר־צהריים שישי, ביום
מט מגיע, אלמוג אהרון בביתי. להיפגש קובעים

 לא בנות, לשתי אב (אהרון, מיס נוטפת רייתו
 בו ניכר נסער, הוא שוקולד). לילדיי מביא שוכח,
 שאותם רבים דברים לומר לדבר, משתוקק שהוא
 גל־ פורשת עפרונות, מחדדת אני עתה. עד כלא

שה הלוואי ומתחזק. הולך בעיניו העצב יונות,
ציירת. ייתי

/ שלהם את עשו הימים / שהיה מה לא ״זה
הכל...״ וזה בית בנו חול ראו אנשים באו

 להיות היה שלי הייעוד בעצם יודעת, את —
 להיות רציתי יותר מאוחר משורר, פתאום מה חזן,

 וכדורגלן מוחמץ חזן שאני יוצא כדורגל, שחקן
 הנערים במקהלת שרתי ואני חזן היה אבי מוחמץ.

האשכנזים. אצל דווקא הגדול, בית־הכנסת של
 יודע לא / במקהלה שר אותי שמע שלא ״מי

 להיפרד באים האלה המקומות כל / הפסיד מה
ממני...״

 תל־א־ הפועל של הנוער בקבוצת ושיחקתי
ביב.

 משחק / ותיק כדורגל שחקן מות על ״למנצח
שה הטובים בימים נזכר / ימיו בערוב בש שש

תשו היו), כמובן מעריצות מעריצים(גם קיפוהו
 היה מי תל־אביב... ביתר גביע, מהלומות, אות,

 שהמנצח חושב אני אפס... אחד שיהיה מאמין
מנצח...״ אינו

 עצמי, על מטאפורה זוהי רואה שאת כפי —
 למשורר, והיה כדורגל שחקן להיות שרצה אחד
 הכדורגל, מעולם פגוע יצאתי מצטער... אני היום
לזה. מוכשר מספיק הייתי לא אולי

 שחקן תהילת אומרת. אני משורר, אתה אז
 עד בקושי שלו הקאריירה מאוד, קצרה כדורגל

 שהוד שהבקעת...גביע שערים יזכור ומי 30 גיל
 היום תראה: הנה אחר, משהו זה משורר זקת...אבל

 אתה היום הרבה, ספרים כתבת ידוע, משורר אתה
שלך. בשיר כמו סיסמוגראף

 / סיסמולוגית תחנה בין משותף משהו ״יש
 יודע הוא ואין אדמה רעידת שחש משורר לבין

 עולה היה אפילו / ריכטר בסולם / 6 או 5 זה אם
 / הלב לו עומד היה לא / יעקוב בסולם ויורד
לו...״ כואב כמה לומר

 כמו מוסיף והוא אותו מקוממים רק דבריי אבל
מוחמץ. משורר גם אני מבינה, אינך פגוע: ילד

מא אינכם אם / תימני היה לא ״״.ביאליק
 הסתכלו / בשיריו קיראו / אותו שאלו מינים,
תמ כי והיה / בערדליו בביתו בשעונו במקלו
 כי במטותא לו אימרו / ברקיע מטייל צאוהו
 ולפתע ספר קראתי בביתו ישבתי / הגיע הפתק

התגלות...״

החיים של הששה מוזיאון
 דקה ומרירות ונרגע מתעשת אלמוג אהרון
דבריו. לתוך מחלחלת מתחילה

 שהשליחות וברגע שליחות יש לשירה —
 סיימתי אני לכתוב. להפסיק המשורר על נגמרת

לה רוצה לא ואני לשקר אוכל לא שליחותי. את
שקר. שליח יות

 החדשים השירים את מפרסם אתה זאת ועם
הס הרוח בך שעוד כנראה הרצל. רחוב של

תהי בשיא הפורש כדורגל שחקן של פורטיבית
לתו...
 הישן לבית חרצל לרחוב נסעתי אחד בוקר —
 הגג על עומד אותו מצאתי שם בו, גר עוד שאבי

 לי היה נראה רגע אותו ומתפלל. שלום מגדל מול
 העיר על רחמים שמבקש קרם מימי נביא כמו

 — הספר את לכתוב ההכרח נולד ואז הזאת.
הר רחוב אבא. בית על אוטוביוגראפיים שירים

 על בידי. עלה ולא לכתוב שרציתי ספר הוא צל
 — וכישלונות החמצות של ספר הוא גם כן

 חש אני היום ולכתוב. לומר רציתי שבאמת דברים
 להדביר יכולתי פעם מעולם. בי היה שלא ריפיון

 כל אחרי ניצחון תחושת לחוש בשיר, החיים את
לה מסוגל שהשיר ממה חזקים החיים כיום שיר.
 רכבת כמו דרכה, לסוף השירה הגיעה אולי ביע•

 להיכנס זמנה הגיע ואולי הבוכנה. ומטוס הקיטור
מר מקום מכל אני החיים. של השעוה למוזיאון

 מהרבה פשיטת־הרגל סף את עברה שהיא גיש
מש שהיא הלשון עצמי. למיצוי הגיעה בחינות,
 הפוליטיקאים בידי והושחתה הונמכה בה תמשת

 היא רוחנית פונקציה איזו התיקשורת... ואמצעי
 המי התרבות שבהם בימים למלא יכולה עוד

המכה את לה נותנים והטלביזיה הבידור קומונית,

אלמוג אהרון
 דור .1931 תל-אגיב, יליד
 בגית־הספר למד בארץ. שלישי

 וג־ בלפור בגימנסיה בגווה־צדק,
 מיקווה־ישר־ החקלאי בית-הספר

הרא סיפרו בפלמ״ח. שירת אל.
 שירים, ביהודה, עצבת אביב שון
הרא הרומאן .1956ב״ לאור יצא
 הופיע הראשונים, הימים שלו, שון
מס היצירה מילגת חתן .1963ב־
 חתן ).1970( ראש-הממשלה עם

).1981( לסיפרות ברנר פרס

צמרת שמעון לעורר: משנה

 בטלביזיה שררנים ששלושה לחשוב האחרונה.
 והמנ־ התרבות הסיגנון, את לנו שמכתיבים הם

 עוברת חלחלה ילדינו... יגדלו שבהם טאליות
 שום על לחשוב מסוגל לא אני שירה באין בי...

 כלומר אישית... ראות מנקודת אלטרנטיבה.
 שהגעתי מחשבה פרי החלטה זוהי לי... באשר
לע אוכל לא — רבות התלבטויות אחרי אליה
בנפשי. שקר שות

השירה, מן גלות לערוך צורך חש אני כיום —
 זה ככה אבל בומבאסטי... מוגזם, נשמע אולי זה

 הכנסת בבית מושבו את עזב אבי במשפחה. אצלנו
 הוא ועכשיו שנה חמישים במשך חזן היה שבו
מנ להשלים כדי למשנהו אחד כנסת מבית נודד
 העולם (מלחמת הגירוש בזמן נדד סבי יין...

ברגל. לצפת מתל־אביב הראשונה)
 — אלטרנטיבה לי אחפש זאת בכל אולי
 בצורה יופי להעלות אנסה — אלמוג מתלבט
אחרת.

שואלת אני התאבדות? של סוג עוד זהו האם

 אלמוג: אהרון
שורשים מחפש לא

לנו מתקרבת שהשיחה מרגישה בפאתוס, כמעט
בעיניו. אחר אור ניצת פתאום המוות. שא

 חב- חבצלת של לזיכרה בערב כשהייתי —
 אני שירים. קראנו כששנינו זוכרת, את שוש...
 מן שהיא משפחתה, ד1כב משום לשם הגעתי

 שאיכשהו משום וגם תימן, שבבני המפוארות
 של גורלה השתקפות את הטראגי בגורלה ראיתי
 אהבה, מתוך עצמה, על קיימה אשר כולה העדה

 פתאום התאבדה. ולמעשה ישראל ארץ מצוות את
 ומביטים באולם יושבים אבותי אבות את ראיתי

 כזאת באהבה למדוד אי־אפשר מדוע והבנתי בי
 היחידים הם התימנים הכל. את מהאדם שתובעת

 אפשר אי ועזות״מצח שינאה ללא כי הבינו שלא
להתקיים.

 פלוני אין / עומד העולם דברים שלושה ״...על
 הכנסה מס / ציבורי אין / פרטי אין אלמוני או

כולם...״ את דופק

האמיתי המחאה סזפו־
מז אנחנו כיצד הרוח. אנשי אותנו, ראי והינה
 פנסיה קרן לעצמו שסידר יפת מארנסט דעזעים
 כל מסדרים כן גם אנחנו לעצמנו והרי גדולה,

נסיעות... מילגות, כיבודים, מיני
לקבל? הסכמת לא לסיפרות ברנר פרס ואת

משסעת. אני
 שאותם משופטים קיבלתי ברנד פרס ...את—

 שליחות יש שלי לשירה זה. לפני היכרתי לא
 אמרו הם כך הפרס, רוח את שהולמת מוסרית

 חושבת, את מה מזה, חוץ אבל שלהם. בהנמקות
 רוצה מזלזל, אינני לא, מהאחרים?... טוב יותר אני

 לראות רוצה הייתי אבל לאיד, שמח או להשמיץ
 עקרונות אותם על שומרים הסופרים, כולנו, את

בש מתבייש אני לפעמים בהם. התגאינו שפעם
 בתוכנית מופיע אותו רואה כשאני עמית ביל

 בסיפרות, העוסקות טלביזיה תוכניות טלביזיה.
 את רוצחות השירה, לרוח זרות בשירה, ובעיקר
 להיחשף אסור למשורר המשורר. ואת השירה
 או זמר אינו משורר כזאת. במה מעל כזאת, בצורה
 המשורר — האלה המדיה את עובר לא הוא בדרן,

 חדש ספר עצמו. של ביותר הגרוע הפרשן גם הוא
 הוא החדשות, בתוכנית בו שידובר ראוי ערך בעל
בזה. להסתפק ויכול צריך

 היא פעם שלא המחאה לשירת באשר ומה
 לה אפשר אי ואולי התיקשורת, לאמצעי נזקקת

בלעדיהם?
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