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״משא־ערב׳ מתוך
 בנימין: עבד בנימין דברי אלה גם
 עמך: הערבי וחי בית־חרושת תבנה כי
 כמוהו: 7כניי כי בשכרו עינך תרע לא
 לערבי: עברי בין ופדות הבדל אין

 עמה: יושביה ואת באתם הארץ את להחיות
 להם: להוסיף אם כי באתם מאחרים לקחת ולא

 ברוחכם: אשר העושר מן להם תעניקו והעניק
 ובבנותיה בבניו בו ויבוא לרוחה לו תפתח ספרך בתי את

 ושפתו: שפתך בהם וילמדו
 ובשפתו: בשפתן להם תוציא וכתבי״עתים

 ירפא: ורפא ידרוש לרופאך ואם
 בו: עיגן תצר אל משכבן על במדען גם

 נביאו: מחמד ובשם אללה בשם ויקרא
 אונס: אין העבר ובחבלי הלאום במעוזי ויחזיק

 ולערבי: לעברי אחד ומשפט אחת חקה
 החדשות: הנטיעות מטע ואת תלמדהו הכרמים עבודת את גם

 שדהו: מן לך ומכר כמתכנתך לעשות ובהסכינו תבואה שדהו את לזרוע ובחדלו
 לעולם: וחדל כבתבואות בנטיעות לעבוד הון די ואין לו און די אין כי

 קרבן: אל בא כי נודע ולא מאתך כאחד יהיה הימים ובשכבר
 מבניו: גם לך ולקחת לו תתן בניך את

 וגדול: הלון בדמךיוהלכת גבוריו דם ויבוא
 אחד: מין והיה מינו את מין ומצא

 הארץ: גויי כל אחדות משפחות אנחנו אחים אנשים
קרוב: לא אם אשורנו עתה לא אם אראנו

תרס״ז. שבט, לוזשן(בוקובינה),

 ועיתונאי. מתרגם עורך, סופר, רדלר־פלדמן, יהושע הוא הספרותי, בכינויו בנימין, ר׳
 השתתף .1880 בשנת בגליציה נולד ימיו, סוף עד שומר־מצוות שנותר הרצליאני ציוני

 פירס□ גם ובו )1906־1907(בלונדון המעורר כתב־העת בהוצאת ברנר י״ח ידידו עם
 עלה בארץ־ישראל. יהודים־ערבים יחסי בנושא אחרות ורשימות משא־ערב את

 החרדית, כולל בעיתונות, לפרסם והירבה 1907 בשנת השניה בעליה לארץ־ישראל
 יומניו סיפרי את לעברית תירגם ההד. בשם חרדי עיתון שנים 25כ־ במשך ערך ואף
 מעורכי וכן העבריים הסופרים אגודת ביטאון מאזניים, מעורכי היה הרצל, של

 בארץ־ישראל. דו־לאומית מדינה בהקמת שדגלה שלום״ ״ברית תנועת של פירסומיה
.1957 בשנת בירושלים נפטר

 ״תבנית לפניה והנה במיזרון שהותירה בגומה
מיאוס.״ כדי עד נוכריה זרה... אשה

 אינה שהיא ורק שוב. לבלי הארץ כורנוגי.
 מתחדש התמוז רק השומרית. הפריון אלת איננה,

 ההספד מילות כל ומכאן אנחנו. לא כל״שנה,
 האור בו: השורה האלגית והאווירה בספר והקינה
 האור הקרב, הלילה בין־השמשות, בשעת השוקע
 והשיר בתכריך,״ כמו בשמלה הגוף את ״העוטה

 זרה, שגרירה של בעיתונות המתועד מותה על
 זה, לכל קץ לשים האפשרות את המזכיר

 למות.״ מזלה יתמזל הערב שאולי ו״האשליה
 פתאום נראית לרירית,״ ״להסתלק המישאלה

 נותר ו״לא כואב, לא וכבר כל־כך, ויאה״ ״נכונה
 הוא הקיץ ואפילו בינינו,״ אחד בשר זיכרון אפילו
 כל ״בדרך שהלכה זו על אשכבה,״ של ״קיץ

 המורה, רטוש, של זה בז״ל נזכר ואתה אשה.״
 החיים •על הישר המוות גובר אצלו שאף הידיד,

הרמאים.
 של מנופו כאן שאולות האנקדוטות אפילו

 לאשתו איש ש״נדרו וכלה חתן על זו כגון המוות,
 שלה מותה ואחרי ביד,״ יד העולם מן ייפטרו כי

 חשבונות את פרע לנכדיו, מתנות ״הביא הוא —
 האכיל.את פח־האשפה, את רוקן והחשמל, המים
ידוע. השאר מיכתב.״ והשאיר הכלב

 עזי קשים. חושפניים, חזקים, שירים קשה, ספר
 עוזרים, לא הזכרונות כשאפילו אמת. ועזי פנים

 ״מה העתיר: חרדת הוא שנותר היחיד והחלום
פנקסנות בלי רבים, חלומות בלי ספר יהיה."

שמואלביץ מתי בעלה עם שפרה ש. משוררת

מרד ימי
 היא ההרגשה לרגליים, מתחת רועדת הקרקע

 1948 של מאקלימה משהו הרי־גורל, ימים של
 מבין שלושה שלפחות העובדה באוויר. עומד שוב

 ממשלת להקמת בשעתו שקראו הסופרים ארבעת
 קוראים אף והם בגלוי בהם חזרו לאומית אחדות

 שלום בשיחות מייד לפתוח למיפלגתם(המערך)
 שומעות שאוזניהם בהם מעידה הפלסטינים, עם
 מאוחר מוטב המתגלגל. הרעם הדי את יפה

לא! לעולם מאשר
 שפשה זה סרטן המתנחלים. גוש אפילו

 של הנצחון בעיקבות היהודים מדינת של בבשרה
 קוראים שבהם רגישים חיל־ורעדה. נתמלא ,1967
 קוראים פיקחים הקיר. שעל הכתובת את יפה

 בכלי־התיקשורת. סיקור פחות דיווח", ל״פחות
לא־הפיכים. מצבים על המדברים אלה נאלמו

 שוב מוטל או הוטל הכל נזיל, הכל הפיך, הכל
 מדינת של ועתידה דמותה המצרף. כור אל

 דמות מה כף־המאזניים. על שוב מוטלים ישראל
עתיד ואיזה בעתיד, היהודים למדינת לה תהיה

יבוא. ובאשר אם —
 שקראו ואמנים סופרים שוב אלה היו כרגיל,

 החשבון. את מחדש וערכו האותות את ראשונה
 עדיין הפוליטיקאים כרגיל, אמת. חזאי וקומץ הם

הרא ם א ייאמן. שלא במרחק אחריהם מפגרים
 לשון של צורתה את לנחש מבקשים שונים

 ובמושגים בשפה מדברים האחרונים — המחר
 יתעוררו כאשר היום־שלפני־שלשום. של

 הכוזבות עם החסודות ונוסחותיהם מנוסחיהם
 התמורה, בשולי מוטלים עצמם את ימצאו

 ניחשו לא אף בואה שאת מציאות אל מקיצים
 אינם שוב והם סיפם על שוב מחכה 1973 בחלום.

מרגישים. ואינם חלים
 מה כל מחדש, הכל ללמוד יהיה כולם על

 העבר ניסיון דומים. במצבים אחרים עמים שלמדו
 ילמד ולא מעולם למד לא איש לאיש. יועיל לא

 על־אחת־ אחרים. של מניסיונם לעולם כנראה
עמים. כמה־וכמה
 נואשות חוזרים עברם שהזמן הדוברים ובעוד

 כגון — הכלח עליהן שאבד המיקלט סיסמות על
הישנות שבמהדורות־החדשות יחסי״ ״שקט אותו

 עדיין ורופא ומחמיר. החולה של מצבו הולך —
באופק. נראה אינו

שעה. לפי נראה, כך כרגיל, העסקים
האומנם??
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 לקבלו הסכמנו לא תמול־שלשום שאך מי
 פושרת לאוטונומיה שווה־זכויות־וחובות כחבר

 עלינו עצמו לכפות עתיד הוא מחר־מחרתיים —
משלו. ריבונית מדינה כבעל

 ככל- לחזות, עוד עתידים אנו אז עד אבל
 שבהם אלה מסוג רבים במחזות־זוועה הנראה,

האחרונים. בשבועות חזינו
 באוויר עומד שוב 1948 של מאקלימה משהו

 מזל ולקראת לקראתו מוכנים לא שוב ואנו
בפאתי שוב מאדימות כבר שנגוהותיו המאדים
■ זך נתן •האופק

שירה
עניץ... כן גם - אהבה

שפרה ש.
נשמה נרות חצבים
עובד עם הוצאת ,1985־1973 שירים

 יכולה מידה באותה — נשמה נחת חצביס
 לפי האחרון שיריה לקובץ לקרוא שפרה ש. היתה
 בשם כה, עד שבספריה והבשל הטוב שעה,

 כך לו קוראת שאינה זה ״רקוים". היום האופנתי
 של המוחשית הפיסית, שהנוכחות מפני הוא

 אחרים כבמקומות כאן לה חשובה החצבים
 עצמה על מעידה היא בכך ובסיפוריה. בשיריה

 יונתן שירת של העריץ מקיסמה שהשתחררה
 השירים חטיבת את שהעמיד המשורר רטוש,

 באותה זמננו. בשירת ביותר החזקה המופשטים
 לאותה להיצמד מודע רצון על מעידה היא מידה,
 שחצבים, יהודית, מזהות להבהיל ישראלית, זהות

 ל״ג מדורות חברוני״, ״כחול זריעה, ירחי אבטיח,
 משובצים ו״זיתים תפוז וריחות חמסינים בעומר,
 מסוגלים — סתווי״ באור כתם משתלהב בשלף
 למקום שייכות תחושת באוב. ולהעלות לציין

 התמה״ ל״מות רק לא אותה השולחת ולאזור
 לבלי ״ארץ כורנוגי: לחשכת גם אלא המוכר
 ובכך שלנו. השאול מעין במיתוס-השומרי, שוב״
 של השראתה אין אם שגם עצמה על מעידה היא

 הרים עדיין כאן יש כאן,עוד, ניכרת רטוש שירת
שלו. ה״כנענית״ האידיאולוגיה של לא־מבוטלים

 דה־ של תהליך עברה זו שגם אלא
 משהיא יותר זו, כורנוגי שהרי אידיאולוגיזציה.

משל באמת היא רעיונות, בו לתלות אקראי קולב

 אלה בשירים המצטייר לעולם מאין־כמוהו קולע
אשה. בחיי ויותר שנה 12 של תקופה החופנים
 הראשון למחזור קוראת היא מצאי״ ״שירי

 ״איננה שכבר אשה של מצאי שירי כן, ואם בספר.
 בהווה השמשות," בין ״אשת שהיא בנערות,״

 אלדוראדו, לא לכורנוגי, אט־אט המתקדם שלה
 הארץ תחתיות, שאול אם כי המוזהב, האושר ארץ

שוב. לבלי
 ■אוטוביוגראפיים ביוגראפיים. שירים לפיכך,
 המופיעים אלה רישומים ממין ספציפיים,

 היו? לא או היו — זכורים וביוגראפיים בטפסים,
 קרובים, מחיי נטול שניסיונם שירים גם כמו —

 להיות היה עשוי כביכול ומודעים, ידידים
שלך. ניסיונר

 דונם קנה אבא שבה שכונה באותה ראשיתם
 הרעפים להנחת יד נותנת כולה והמישפחה אדמה

 ראש־המועצה איצ׳ה של בנו־ ואילו הבית, גג על
 הארצישראלי הדגש כאן בעצמו(גם פרדס מגדל
 על הרכבות ומרכיב ״במדיריו״!) על הישן

 החול, ברחוב לילדדלילה עובר והשומר החושחש,
 ״מתה אבל — ״מתה" אבא, אחות רחל, והדודה
 את העלו הפרדס, בשערי הריק, ובמגרש ללדת״,

 שמחה״ ו״דודתי ירוחם והדוד באש, הסוס
 כל נפקד. לא איש בקיצור, אמא. של וסיפוריה

המישפחה.
 השכונה כמו הלכו, הזה?! כיום נותר מהם מי
לכורנוגי. המת, הסוס וכמו

הפרטי. המהלך — הכללית ההליכה רקע ועל

 הנה בנערות, נערה היא הנה שזוף, בגוף ילדה
 (״אוכלת שלה האב מדמות להיפטר מנסה היא
 לבלוע לא בגרון לה נתקע והוא שלה אבא את
 בידיעה אבהית" באהבה ״בוגדת לבלוע"), ולא

 אשה דודתה) היא(או הנה תחליף, לה תמצא שלא
 לה ״נושק ובעלה שנה״ שבועים ״שבוע נשואה
 בת כבר אמא מריבה.״ מימי חוץ לחיה, על לילה

 בחזקת כבר היא — הסבתה? — שלה ואמה 50
 היא הנה נפלא״. ש״נראית מהלכת" ״מומיה
 מפחיד גם נפלא(אלא) רק לא משהו ״ויש בהריון

 האני.״ את להכפיל ומאיים בביטנך גדל זר בגוף
 גדול במה הטרוניות. הספקות, מתחילים והנה

 על שעומד ״התרנגול זה, גבר של כוחו כל־כך
 את המציא כאילו גדול בקול וקורא הגדר

 והכוונה — אינו הרי דבר של בסופו הבוקר?!״
 ״בעל־בית אלא — לבעל־שבעין דווקא לאו

 לכל ונושק פילגש בסתר מחזיק קטן בורגני
 ואוהב הומוסכסואלים שונא לחיין על הנשים

 רק בפרט לא רק העולם כל את ובכלל בתולות
״— בפרט לא

 כל הכל, כמובן אומר זה בפרט״ לא ו״רק
 ביחד חיים ואשה ״איש משלימות: עדויות השאר

 ו״צחנת בהפסקות! שנה...״ 30 בהפסקות
 הסמכות על הגלויה וההנאה פניו על הסמכות"

 הסמכות בעל והוא, האוהבים״ ל״חולשת הבזה
 כאלו אשה רוצע ״גיבור פתאום נעשה והשררה,

 ״לנגד אחת.״ במשבצת כולה טופס, היתה
 בתפקיד,״ איש ״מתגלגל ממש," העיניים

 / באשה בסר התפקיד / עניבה ״ענב והתפקיד
 לטינה, הופכת והמרירות עניין." כן גם אהבה

 נהפכת היא בעורה ״נתקל ״במיקרה" וכשהוא
 היו כמעט / היו לא / אין הוא: והמצאי לאויב.״

ילדים..." / — יהיו לא כבר /
 העצמי, הבוז העצמית, השינאה ומתחילה

ומתבוננת אחר־הצהריים משנתה קמה ואשה

 אפילו טפח. גם ולוא להסתיר ניסיון בלי כפולה,
 לעתים מבקש והפרטי — שבכאן זו פומפיאה
 ונביאיה .״אחרונים״ ימיה — בכללי ניחומים
 עולמית,״.שעה הגבעות על להתרוצץ ״נידונים

 ״תעתועי אלא אינו מלכות־השמים שחזון
אקלים."

^ — לפרטי שמעבר הזאת הדלת את גם לא,
עצמה. בפני סגרה

 שבשירים והמצאי והבלאי. המצאי עם ונותרה
 הם השירים שבחיים.'כי המצאי מן נורא לפעמים

 הצעד המצוי, לכאב שמעבר זו האחרונה, המילה
 היסכנת. כבר שאליה הכושלת לפסיעה שמעבר

 הרגילה הכושלת והפסיעה המצוי הכאב עם כי
 שהם שירים עם לא אבל איכשהו. לחיות. ניתן

הארס. של והמנוסחת המזוקקת תמציתו
 אם ביניים. סיכום אשה. חיי תמונת תרצו: אם
האחרונים." פומפיאה ״ימי מזה. יותר תרצו:
 של צילו צל אפילו ואין טוב. לא כך, או כך
 י■* אל המוסיקה, אל כלשהי, נחמה אל לברוח ניסיון
להמתיק. היה שעשוי מה כל אל שבשיר, הצורי

 ואין כזבו". — השיר ״מיטב של צילו צל ואין
 ואין כאן, יכירם לא שמקומם ופעלולים ניסויים
 חצי שצרתם השכנים אל הזולת, אל לברוח ניסיון
 אף המקהה משותפת פורענות איזו אל או נחמה,

העוקץ. את היא
 לעצמך. להרע כזה כוח אלה, כל במקום

שירים. ולכתוב
■ זך נתן וטוב. טוב. לא

מנגד
ערוך לאין
שרכילאי שבעולם בנוהג הפוך. עולם

•י




