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ספר "הטוב והרע"- -לפייסם
ן ב"־שלה'' בענת י ל ט יי צ ל  ל ה
1899, הוא בעיקרו ספר. המספר על
השקפות הפסימיזם ומרצה אותן ל"י
סדר התהוותן ודרך גידולן, לא "הטוב
והרע" כפי שהם, ום אפ־גר לומר כך.
.שק־ליפ" בהשיפות נבילות של הכ־
8י־ישרז!ל יחכמי־העמיב. אלא בעי-
קר ההשקפות על הטוב והרע עד כמה
שהן נוטות להכריע את הכף לצד הרע,
נוטות לראות את מידת־הדין מתו־
הה בעולם, או נוטות לכל הפחות למ-
דוד את הרע שבעולם במידה לא,
מחוקה, אלא גדושה. ודאי זכר צייט־
לץ והזכיר גם את ההשקפות האופ־
טימיפטיות. אבל הזכיר אותן על-
0י -־רוב בקיצור נמרץ, ויש שצשה
זאת כמי שעושה מלאכה שאינו צריך
לגופה, כלאחר־יד. ואת נ9נ11ו נתן רק
להשקפות הפסימיסטיות, ומעין פרקי־
קירה הם הפרקים בספר, שבהם שופ־
גיט חכמים מאז ומעולם את לבם על
>!ינ!ת הכליון והמות שבעולם ועל
ה"חלום עובר' של החייב, ועל חלום
האושר, ויעל עמל־השוא, ועל המחלות
והימורים, ועל ,,צדיק ורע לו, רשע וטוב
לו" וכוי. כשו^נהראד הוא רואה את
ההשקפות האופטימיכטיות בשטחיות,
ושלא כשופנהויאר, המתנגד, ואף שו־
1א, מטעם זה את היהדות, הוא מתאמץ
להוכיח, שאם כי היהדות בדרך כלל
היא אמנם אופטימיסטית, ו"התורה
אמרה בתמימות: ,ראח נתתי לפניו
; היום את החיים ואת הטיב ואת הרע'
החיים מקבילים אל הטוב והמית אל
הרע", ,,אך כל זה יצדק רק להשקפת
היהדות הכללית, להשקפת העם, אבל
לא בנוגע להשקפת הנביאיב"1), והוא
מרחיב את .השקפת הנביאים", .,להש־
קפות כל סופרי כתבי־ הקודש בנוח
*ליהם הרוח, בההרוממם מעל גבולי
זמנם ומקומם ומצבכ בהיי חהברה"2),
ו"ספרי הנביאים והכתובים מלאיפ
תלונות על רעת בני־אדם, צרותיהם
־ חטאותיהם ושגיאותיהם, ומכאוביהפ,
וגט על רע הסדר בעולם ובהשגחה
ד,עליונה"3). וכבנצהון אומר צייטלין,
ני יש לנו בםפרי־הקודש שלנו אף
.שני ספרים שלמים, אשר נושאם הוא
הרע שבעולם, הלא המה ספר ,קהלת'
וספר ,איוב'"4). ומשתדל ציימלין
להוכיח כי "הפסימיספוס שבספר ,קהלת'
פםימיסמום אמיתי הוא". ואף ספי
איוב אינו ספר שהנצהון הטופי בו
להשקפת האופטימיזם, כפו שאפשר
לראות לכאורה בספר זה, אלא הוא ספר
מלא תלונה מרה על מהלך העולם וה־
הייפ, וגבורו הראשי לא יחדל מהת־
לונן, הוא תובע את ה' למשפט ורוצה
לההוכח עמו", וכששומע ד,' לקול עב־
דו ונראה אליו מן הסערה ומראה
לפניו את כל גדלו וטובו, נ:ראה לפניו
את כל הנפלאות והנוראות אשר בטבע,
ומראה לו על הנסתרות אשר לא ידע
האדם, ,,איוב נכנע לפני גדולת היו-
צר ושותק, הוא נכנע, אך לא נוכח.
הוא אינו אוגר בדבריו האחרונים,
גי נוכה בצדקת הי, כי־אם: ,1נחמתי
על עכר ואפר' (איוב מ"ב, ר). כעבד
ז7וא נכנע לפני גדולת אדוניו ושיתק"5).
לבל הפחות יש בהשקפת הנביאים

1) .הטוב והרע, פרק ב/ ע"א (מת-
גים נבחריט* של צייטלין, כרך אי,
ע' 15). 2) בהערה, שם. 3) שפ, ע"ב
גתביפ הנ"ל, ע' 17). 4) שפ, שם ("גת־
בים נבהריפ'' של צייטלין, כרך אי, עי
17). 5) שב, ע"ו ;,,כתביפ נבחרים"
הנ"ל, עי 20). 6) שם, פרק וי, ("כתבים

נבהרים", גרן א' ע' 52). 7) שס.
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ובהשקפותיהם של שאר הסופרים וה-
יוצרים בכתבי־הקווש מן התוגה הע-
מוקה, שהיא .נהלת כל גאוני־הרוח"
ואנשי־המעלה, וגם בהרבה מדבריהם
של הכמי המשנה, המדרש והתלמוד
מוצא צייטלין מן התוגה הזאת. והוא
שס את לבו להראותה ולהבליטה. והוא
מבקש אותה גם אצל חכמי יוון ורומי,
ומוצא אותה, ויותר מזה אצל הטר־
גיקים היונים, ומכל שכן הוא מוצא
אותה בהשקפה הנוצרית, שהשתדלה
אמנם להרים את ערך חיסורים הבאים
על האדם, אבל היא הכירה בחפ, וה־
"מינים'' השונים בכתות הנצרות הכירו
באופן מיוחד את יסוד הרע בעולם
והדגישו אותו במיוחד, ויש שראו בו
מקור אלוהי. ומהם הוא בא לבעלי־
הםוד העברים והכרתם כבני־אדפ וכי-
שביקשו הודים בבעית הטוב והרע, "
לה פתרונים דמיוניים, יושארו "בעי-
קר הדבר דואליסטים בהיודעיט''6),
וזה עיקר השקפתם, שהרע אחוז ומקו-
שר בטיב.בכל חלק וחלק'יל). ומתרומט
הוא, כשהוא מגיע, לאחר שהוא מר-
צה את השקפות חכמי האיסלאם על
הטוב והרע. אל השקפותיהם של חכמי
ישראל בימי־הבינים ומשורריו. המ־
שוה"ים והחכמים שהיו גפ משוררים
הביעו בשיריהם התל!בנות מרה על
הרע העולמי. בספרים הפילוסופיים
משתדלים הט על־םי הרוב להפיס את
דעת המתלונן, ויש מהם שבאים על־
ידי כך להוריד את מעלת האדם ול-
הראות לו כי אינו ראוי כלל וכלל
לסוב, ועל־כן עליו להודות לבוראו
על הטוב הזה, שהוא עושה עמו, או
תולים את כל הקלקלה באדם, שאינו
דבק בשכל. ו"ההשגהה נמשכת אחר

השכל" (מדברי הרנ'ב"פ).
כשמגיע צייטלין אל הפרשה הגדולה
של ימי תהית המדעיב באירופה, ימי
הרנסנס, והרמת רוח האדם הכרוך
בה, והאופטימיזס החדש, שנולד ובא
בה עם הפנתיאיזפ, עפ ההשקפה שהכל
מתאחד ביוצר הכל, וחסדו שפוך על
הכל — כשהוא מגיע אל פרשה זו. ופ-
רשת ההשכלה האירופית הקשורה בה,
הוא מקצר בה מאור, ומאריך הוא רק
במקום אהד של פרשה זו, כשהוא מגיע
אל שפינתה. משתדל הוא כאן להו־
כיןז, ששפיגוזה לא היה אןפטימי.
ובפילוסופיה ההדשר, מימי קנט ואילן
הוא מראה באצבע על הצללים הכ-
הים המתהלכים אף בבניניה המאירים
ביותר של פילוסופיה זו. כגון בפילו־

סיפיה של הגל, וביו כל כתליה.
פ. להובר

נולי הלל ציימלץ

רים צעי ם  פרי לסו בות  ת טו עצו
מצוה ראשונה, הברים. טבעו קול

גופכם מלשון צחה, ליושר, כח^ות
נאות, השותה ממעינות ראשונים,
החצובה ממקורות קרומים, הער,־:,־.
לפי טבע חוקותיה, שגל מ^טיה
פנג־- ואו- קורצים זו; אל זה כשביני־
הגית — מר אל אומר יביע רמ־י־
שאכ תבשלו בזי יצא <לי;־ שם
יגל בעלי־לשון, שאין לגם כלום אלא
לשון. |
ל"הר שקיימתם כרבע־ שמירת הל-
*ון הקפידו כראוי ג: 3.י ניצ-יוז,
שלא יהיה בהם אף אחר הרוי־־:;!ר,,
?שיש בו ריח של מליצה ט,בו;, רמז

! לפסוק, מראה מקוב ל2ו.;^־.1כגיב.
! _:ר. שהן שמינית שבשמינית מא;.,—
; :.::י:י עליכם המכתם הו:ף עליהם
להיות מהדרין מן המהיר־! ב:"1,-ר

. הלשון. שתהא זי כולה סובין. כול.־
ג-רהי, 2:ו־[ נפלי־מלים. כסויים ארחי־

ועולה במשצף השעה הא-,-ו:ה. שאבר
: לא תהח־ו בכיעור 0;;ירו עי.יי:ם- שא־
חם יפי־רוח ורודפי־מל־צה. 1

וחובה כפולה עליכם לבלי להע־ /
טוי כל עי;־. ביק חקר באמנות הנ

שמא תשכילו לסגל לכם ראשית דעת,
בסגנון. שהוא הורה ?-?לימה עמוקה

שלביפ,! גני ים וארוכה כסולם רב־
ברגליו יורדות תהומות וראש־ מ־־ע [
: וכל המטפס ישלכיו, להרים גבוהים
עלול להגיע לידי שלב. שממני ואילך ן
; חות- נפש מתחיל הסגנון האישי. -
! היה, יחידת, טבוע עליו. וכל שהוא
בסגנון הרי בוודאי ה־קה עליו, שכל!
עיקרו סגנון. י
אף מגעו עצמכם מן ההגיון ואל
תרבו חקר' אל תדרשו במופלא' אל

. 1תשאלו לנתיבות: אל תשאלו בלוי. אל חפ:ו למסתורין., שמא ־אלת עלי־
ככ שהנכם חקרנים ויציחו בפניכם
ו־ יי ל:"ר. גנאי האינטלקטואלים. ;.
שיצא עליו שם אי:ט וקטיאליסטן.
קטני־מוהין, יכל בצל־מום. אך הי-לוז

לא אינטלקטואליסטן. ן
־ לאחר שהכשרתם עצמי: 35־ הי"
רך בעניני לשיך יטגיוו חייג" אי?
תיכפ סדו-'?־-,וג זהירות מרובה גם בדר;־ ההי־ , אה, שלא תה־ינ־ מהשב־
רות בטוב־טעב ושלא תבשלו חס
ושלום בברק של שכל ובנוטך של
9קחות או שנינות. שכן אנשינו הטו-
בים נפרעים מכל סופר שנמצא השוד
9ל קורטוב שבל. שוכהיכ לו את סל
8על1תיו הטובות המצויות בו. ומז־
כיפ אותו במוניטיז של פקת ושנון.
מיינו. של מי שידוע מראש בכי-
•תמורגיו 'גיגיי ט-יהו פקתי וש-

ניו' בלומר, משהו שאין לו כל ערך
.•פי תונו ומהותו, אלא בשל פלך ו
־ותו ושנינותו. ו
ואין צריך לומר. שאף בחירתן
.־.נושאים טעונה זהירות ושיקול הד־
עת. אי אכ-שר, במובן, לגלגל הרבה
בצרור־נושאיפ ק6ן: אבל ריוי ענ־
ם-בטיפול בוודאי אינה מידה יםו־ .
כר. שכן מובטח לו שיאמרו עליו,
| שהוא מתבזבז ומתפזר. אף זו עצה
..־בה, הברים: לעולם אי תסתכלו
בצד השני של המטבע, שמא תהיו!
??•הזקים כזלגים לבל צד. אך חיי־!
לה לכם למצות איזה עניז שמא תהיו
! הסטנים בעיני הבריות. ובוודאי שלא

! בדאי להרגיש אה העויי:: על עוול;
ואי־צדק. וכל הצועק יידוע ש.;,־א
י.פריז, בשב שכל םיינר היא בג־ר

רוא-־שהורות.
:־ העיי-רים- הברים- אל ת־יו[ ־י >
ן בני־בית בכמה רשויות ההכמה ואל
י ו־בבו פרשיות. מי שאמנוהי סינ-ו־ •-.? .
־־מעשיזת אל יהיר לעילם שיך, ר
";?. והג־יטן אל יתקע עצמו לסו־ ?

1
־־ שז.-נה כולה שירה, בחרוזים.
זה שלבו מתחמץ על מקרי הזיו אל

.־.י לו עסק עם תורת הנוי ואל ינסח . שקדן סופר זה, כמה עסקן
..1 קולמםו <הייע רעות על מעשי־ ..?;?:, כמה ברוו־נשרוו הנהו וכמה
,.טנות: פלוני שהראה את כוהו רבה תנובת חכמתו. וכפליפ יבורך
תיבת מסה ובפרקייהגות אסורה ..ופר בעד עמלו הברוך אם נוסף .
יי דריסת־רגל במדור המוקדש לש־ לצמצומו נמיעוט ענינים הוא מחונן
אלות הזמן. עטרת סופרים צמצומם גפ בכוח־ביטוי מצומצם, מצומצם
_תהומפ. ואיזהו בעל־בשרון שרוח להפליא, עד כדי כובד־פד, וגמגום
"בריות נוחה הימנו; מי שאין לו ;־מש' על שכזה הכל אוטריט; גדול
ל.-א כשרת מוגבל לדלת אבות של הוא, דעתן הוא. סודה הוא, רב התו־ .,

ק1ועו. בעלי מלאכות רנות חשו־
ם לעולם, שאף מל;1בה אחת אין בי־ ובכןי שמעו, בנים. דברי איש מלו־
ן מד בנסיונות, בי לקח-טוב נתתי לכם, דם. ואין אהוב ונחמד על -רבים כב־
על המלאכה האחת. אפילו מי שלן! עצתי אל תעזובו. טוב פת חרבה
..ל ימיי בסוגיה קטנה אחת, כגון ;־ל כשרון מעט ודרך־תבונות בה.
החוקר שלשלת היוחסין של אחר "כשרון מלא סבכי־ריב־וניב- סער

מפורסם; ה^-ורה להתחקות על ג<גו־| וגעש ובל עקלקלות בו.
, עיקר שכחתי. אל תכתבו ארוכות, ־ה של אגדה אחת מעם אל עם .
: הדופק כל י&'־ון שמא תרגיזו עליכם את המשתעמ־ ומשפה אל שפה
נ סמר משומש של רעיון בלה ונדוש ן מים. אך אל תכתבו גפ קצרות,
לתוך המוחות; הבוחן ובודק פרסות־ כלומר, אל ההיו בין לוטשי הניבים
־זל של סוס רב היחש, שרבב עליו הקצרים, שמא תהיו בעיני הבר־
-."• איש המופת. כיוון שהוא דש ת במתהדרים בחכמה חריפה, או

?;!נין אהד. יהיר ומיוחד, שמו מתפר־ תהיו חשודים על שלטון השכל.
-•

: כמומחה גדול בפ־־שה נכבדה אחת אל;; כתבו כך, ככר,; עשו כמתכו־
ירות העולם- והכל משבחים ומגד־! נת. במתכונת? באיזו י דווקא זו אי- ־־.־
לים ומנשאים אותו ואומרים: ראו, , ידועה לי. א. שטיינמן
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ישעיהו שפעל

-,ולן וסיו5כ יהודי ?קרים -

?נעמד ?טחנה 'ן8?קןה ?3^5לז
אולי זה ס?ץק1*ט הקןז־וי© ןעצמוי -
•אילי אין זה אלא הדוד יחיאל.

̂ךן, 'ןהיה ל1 זקןן רולי קקןו
ןות^תל ובהיר ועינים ןרות,

ושם הרסיס 3שלשים ממניותיו

זל עיני המתים 'ן^בית־ק^רות.

־ןה 9ת!*ב הוא לךגל קקר
?עיניו נספחות !יחיוןי רך ו דק ו

;ךטה לו, ןאז כן עתה היא רודף
8חלי הי1נים ??ך?ן מן הגג.

אח.ףי זה הוא £ם והולןל ויישב
בממיר לפלגלג קובלח* חותר.

[אלי ?רמז הו6 וןעין אחת-
אל שאר־?שיו הבגור 1-ייתר.

אני מתי'?ב בסמוןי לרגליי,
הוא מחזיק ?ל 3ך13 אתכפי הךגישה!

?ואה אנכי 3?יניו ?מין א1,

רצפים קולןחו ממו^ד הקדשה,

?־ו8 מתגופף זןןןנו צל כפי.

:'4ךיג ואיכול 0^7) ^שינוחחז
8ומע אני סאי־'ןס קול חליל,

קיו?יו המשורר ליונים, הנה כף: •

,אל0י יהודים '?3בית־הלןיתת -

־3ל1תים ?ק?ך0 ןמנהג ל'?ךאל
ו&מתי על־^ב עיניהם חרסים,

ואפילו ןלןלה סעור ואפל.

י? לי' ייקןןןן, אללי לי וא"י,
אין עור מי 9?בוא ףנהג גי כדין!
8ני ?הלןז כאן לילות על לילית
ומ3קןש לי לש1!!, הוי ^ש־א, יהוןי..,

ולי גם נ?וןא יהודי ?י;בוא
ל&דה הלזה ילח?ט;י יחל,

 הן ;20* רק התח 3^ד,
מצוא

רק היום ?ל5י, תילל, תקלל.

אבוי לוי ואיי לי, לדוד ןחיאל,

עם זקן מתלתל ועינים ברית.
? . -ז ו11 ; ,-? : -ך 1 " ־ ? 1

^מ'5ך ?1לשים משניתיו ?אמובה
הוא שרת סמינים זז?5ית־ה?ן?רית.

̂ר, י על־כן, הוי שאר־ן&רי ך,

3ל מקים קת?צא שם ך? א:ך6ךה

גשה, הת;שב נא עליק כפוף

ודיוןל קלן?ךן ?1ב3ה, י1בכה.

8פ'6ר ומתחת לא?ן ההיא
מסתתר עוד ^פרו ז?א6י קןל גופי,

אפשר 'ןנפלג ההיא הל,טן.
ןע?1קי, שפ מתחת לגל שטופי.

א;ל 3ם אפשר יןאני ק0 תלוי
כפןס האדם על עמיר 5ין צוקים,
ךאה. הנה. שם, על ההר קממול,
3ין אותם כובלים נ"וצצים, ;ר?)יט...י

נ&אתי עיני ונ&אתי ראשי,

'
ולאשתי לךא1ת סוד מיתי קול הדיד

 ^הרים
אולם איתי ךנע מעל

על ר, ?זמש הבלןד ^זפי <\7י

מיידיש: שמשין מלצר

̂ם1י "שרוול ,י"־י־ י-"י־־ם) התעתכיו הכלילית של 
התערוכה הכללית של אנ־נ־ ישראל
במוזיאון ה"א, שנפתחה במעמד הגי-
גי עיי שר הו־לינוך והקרבית, עוררה
עניין רב בציבור יא רק בגלל ה־ותה

1 ההערוכח הב;לית הראשונה מאז קו-
ן המדינה אלא ג־ בגלל ריבוי משתתפיה
וקרוב ל־000 ומושגיה (במעט 11.340
— מספריב, שאין להם תקדיכ בתולדות
אמנותנו החדשה. בתערוכה משתתפים
אמייפ מכל הזרמים והאסכולות. ותי־

, י-ץכ וצעירים. מקצועיים וחובבים וא־
פילו רוב ה;:מניב הנמצאים עדיין במ־ /
היות העולים. זהו. איפוא. בעין
 מיפקד שנתי לכל הכוחות היוצרים

1

1 נ:זה אמנוהני הפלאסטית. ובכך עי-
קר עניינה וחשיבותה של התערוכה.

א;8א22ל נא"
הרושם הראשון נע־פ ומעודד. התע-

רוכה מהווה בלי ספק אנסאמבל נאה!
חידות לאכסניה המתאימה לתכלית זו!
יב1 אולמות בשתי קומות המוזיאון)]
ו/ךדם בל הודות למאמצים שהושקעו
ע"י ועדת־ה"הליינים" (הציירים אייזנ־
שר ותמר־ והפסלים פריבר וקוסו).
מבחינת האנםאמבל עילה הערוכה זו
לאץ ערוך על בל התערוכית שבע-
בר, בהן עסקו המארגנים בעיקר
ב,.פארצאלציה" של קיר ..הי-זרהי יין
?""" זכויות־יתר, כניכוי, ולא לפי
- ; הגוגגים וצרכי האנסאטבל! את

בל יתר המוצגים (הרוב הגדול) היו
מגבביב יחדיו ללא שים־ וללא הר-
מוניה. הפעם התחשבו המארגנים במו-
צג-ם גופם והשתדלו להרכיבם בטעם
בכל אולמות התערוכה, ובדרך כלל
הצליחו במאמציהם אלה. והתוצאה שב־
; בל אולם ועל כל קיר מוצאים אנו
! מרכז־כונד טבעי והע־בדות הטובות
אינן סובלות בלל משבי;;תם של מיצי־

גיפ הלשיכ.
ן המארגנים היטיבו לעשות בקבעכ
אי־אילו מדורות כלליים. בגון אמני
הקיבוץ, אקייארליסטים ישראליים,
חסידי הסגנונות המופשטים ועולים
חדשים ורובם בקומה העליונה). הלו־
קה זו לפי ענפי האמ־וה האסכולות,
! סוגי הטכניקה וכוי יש בה ברכה לתע־
י רובה והיא מאפשרת לקהל הצופים
להתמצא בערב־רב אמנותי זה. עם רי־
.:ו־ הקבוצות החדשות באגודה רצף
להרהיב שיטה זו ולקבוע גפ מדור
מיוחד ליראפיקה ואולי גס למלאכת־

מחשבת.
ר"לצגים

ירה אחת את רונ ק ע ה להקיף בט־
מוצגיה של תערוכה גדולה כל כך ו

ואולי איו הכרה בכך, כי את מידת ן
עניינה ואת שיעור רמתה של תערוכה
כללית קובעות אותן עשרות עבודות
המתבלטות בתערוכה ו,,הנוחנות את
הטון" לטובה או לרעה. נסתפק, איפוא,
בהערות קצרות בהברה על כמה וכ־
מה מוצגים חמושכיב את תשומת־

הלב עם סיור ראשון.
באולם־הבניסה האמצעי ובשלוהותיו
נהה העין בסיפוק על עבודותיהם של
האמנים הותיקים מנחם שמי (שמיט),
ר. אראל, ומשה מוקדי. על הפורטרט
המצויין מאת הפסל המנוח ;יאורג
לשויצר ועל מוצגיהם הנאים של הצ-
־ יירים הצעירים דן הופנו ומשה פרו
פס. הצייר י. מר נקל מציג י תמונות
ןגדולות בצבע־־שמן (..סבלים" ופור־
טרט הרמטכ''ל י. ידין). שתי התמו- !
נות בצבעי־שמן של א. םיגרד הל-
שות מן העבודות בגואש שראינו בת-
ערוכתו האחרונה. והוא הדין באקוור־
ליפט הותיק ליאו כהן המציג 2 דומ-
מים חלשים בצבעי־שמן. אין להבין
!מה טע2 להבליט את מגרעותיו של
ןהדוים הגדול ע"י הצגתו על הקיר
[הראשי ג גם הצייר הותיק (11בוי;־11 ל!<

הציג משום־מה מעב־דות־ו הטובות 1
והאפייניות יותר. א. איני מציג כאז |
נוף בצבע־שמן (רמת־.;!) 0:קו־ארל1
! משארטר בצרפת בה סייר לפני כמה

חדשים.
הציירת זיניה ברגו מציגה אוטו־
פורטרט מוצלח, אך בלתי גמור מב-
חינת תפיסתו הדקוראט־כית. הצייר
ראובן עושה נסיון תמוה לחזור לאו-
תו סגנון פרימיטיביסטי של הציור
הססגוני השטוח בו עשה נסיונות מענ־
יינים בראשית יצירתו בארץ. אולם ן
ןהפעפ הוציא מתחת ידו עזת־התנופה
וקומפוזיציה לא משגנעת בעלת תוכן
1דה את תמונתו של אותו צייר מכסי־ י(ספרותי המים המזכירה יתר על הסי־
קאי, שצייר לפני הצי יובל תמונה המ־
תארת סמלית את הבר־הלא־מיכ. בה
שילב את דמות ידידו ראובן כנציג
עם־הספר. אמנם לא תמיד יכול האמן ן
עות המסתננות מתחת לסף ההכרה.ולהשתחרר מרשמים מקריים ימהשפ־
אולם ברור, כי סגנון פרימיטיביסםי
זה. שהיה לווית־הן לצי־ר הישראלי
ובצעירותו, אינו הולם עוד את האמן

?הבוגר והמנוכר. משיח ו-

כעלי ההפשטה בציור
באולם הציור המופשט, בו מיוצגים
חברי קבוצת ,,אפקים חדשים". מת-
בלטות עבודות צבי מאיתביץ (בפרט
"פורטרט הנערה''), הקומפוזיציה "צער"
למ. יאנקו וציוריו הססגוניים של י.
קריזה. גם א. פיץ חותר לדקוראטי־
ביות מוסשטת־צבעונית בתמונתו ,,הד־
ייג". לעומת זאת שקע א. גלעדי
בלוח צבעים קודר ומשמים. צירוף
צבעים נעים לעין מוצאים אנו ב,,דו־
מם" של לואיזאדה. גם 5. אברמוביץ
מציג דומם דקורטיבי. נוף הגואש של
יפו") משכנע יותר מתמו־ אייזנשר (..
נתו בצבעי־שמן ("קונצרט"). הנוף של
;ע. המרי אינו מעובד בהלכה: .העי־
,דום" טוב יותר מבחינת הקומפוזיצ-
יה. אך גמ מיבנהו אינו ברור די צר־
|כו. ד. הנולד מעלה על הבד דמויות
פלאסטיות של ,,איש יושב" ו,,איש
: אר ספק הוא אט היה צורך פצוע"
לשם כך להיזקק לצבעי־שמן ולכה

־־-טהיט גדולים כל כך. י

או37 האגןווארלים
באולם האקווארלינזםים נמשכת עי־
:נ.ינו לדומם ולנוף יפו מאת ר. נאזר,
ןשצויירו מתוך השראה ורגישות של
,אקווארליסט טבעי. י. קוסונוגי מציג
עבודות בסגנונו הרגיל. נ. גוטמן 1ש.
רה־לצמן ממשיכים בנסיונותיהפ למ-
צות בצבעים ססגוניים את חמודות
הנוף של צפת וטבריה. ברוך אגדתי ן
מוסיף להפיק אפקטים נאים מטכניקת

הציור על גבי משי.
באהד האולמות הסמוכים מתבלטת
תמונה קטנה אולם בעלת תפיסה מונו-
מנטאלית — ..הפסקה בסרדס" מאת
(אנאטול גורביץ ; צייר זה נוח לקבל
;השפעות וקשה לדעת לפי מוצג יחיד
!זה לאן פניו מועדות הפעם. י. אמיתי
מציג נוף מסוגנן בגואש ואני נוימן
;— ציורי התרשמות מנוף בראזיל.
ןאנו נתקליט גם בציור "סוריאליסטי"

!של ..דייג בהולה" מאת יורי ולרגר.
מרור אמני הקיגוץ

מדוד אמני הקיבוץ גדול למרי, אך
אין אנו מוצא־ם בו יצירות יוצאות
מגדר הרגיל. או עבודות השונות בת־
ופיסתן מסוגי הציור המצויים בעיר.

(אין הכוונה, כמובן. לתיסאטיקה הק־
שורה בנוף הקיבוץ ובהווי המיוחד
שלו). כאן מתבלטות בעיקר הקומפו-
זיציה של יוחנן סימון ושתי תמונותיו
של חיים אתר (ראש נערה אפייני ופר־
חים בהם מורגשת השפעת ח. סוטין).
חברי "השלישית" יוחנן בךיעקב, רו־
דא ריילינגר ושרגא חייל, עבודותיהם
הלשות מהתמונות שהס הציגו בתע־
רוכתט האחרונה בת"א. תמונת ליאו
רות ("סיפור") אפורה ו"סיפורית"

מדי.
אלמלא קוצר המצע ראוי היה להז־
כיר עוד את נסיונותיהם של כסת מא־
מני המשמרת הצעירה ואת עבודותיהם
של במה עולים חדשים שיש בהן
עניין. וסן הדין, כמובן, לעמוד על
חלקו של הפיסול בתערוכה כללית זו
ועל ענף ה1ראפיקה. שאינו מיוצג
כאן כראוי. אך כל אלה הס עניינים,
|שיש לייחד את הדיבור עליהם בהזדמ־
נות אחרת. ריבוי הבעיות והעניינים י
המתעוררים אגב סייר בתערוכה זו
(ואכן, אין לצאת ידי חובה ע''י בי-
קור אחד!) מעיד בעליל על חשיבותו
של מיפגך זה של האמנות הפלאסטית

בישראל בשנת חשי"א.

ארי־ :ר:ר

<'"""""• •""? מ 1 ח פ ר ט ? וו ל ה ב ל ל *
עצבות והעדר בימות גשמים הללו
שאין להם פוף. ביטלתם ובשעמויגם.
ולאחר שעלה בתוהו נסיון של שי:ה
אל מסבת עירובין, מתרוצץ אני כעכ־
בר במלכודת בתוך אפלולית החדר
מבוקר עד ערב. היתה בי נטייה לדבר
והרגל לנסח בכתב הרהורים שמטרי-
דים אותי, ואין הם מתחיורים לי כל
צרכם ואינם מחכימים איתי עד שהם
ערוכים וסדורים באותיות. ומאפס מע-
שה התחלתי מצרף רא-'1י-פרקים של
חיבור על עיקר גדול 1ה של ישוב
נושא את עצמו ועל צורך השעה לע-
שותו מרכז ונוהג ומצווה חמורה בש־
ביל כל פרט ופרט. לא ו.יה שום חי-
דוש בעצם הרעיונות שאני מעלה עיי
הנייר. קטעי מחשבות של אחד־העם
במאמריו על הישוב ואםיטרופסיו, על
; ואו־ ירידתו המוסרית וניוונו הרוחני
תו קול פקודה שיצא מתיך שחי תי-
}1̂ בות מסתוריות הללו /י0/7 3טא
(הסירו ידיכם!) עם סימן הקריאה ש־
לאחריהן נתארגו מאליהם במטווה הד-
ברים בשינוי צורה ולשון. אף על
פי כן היה חידוש כלשהו בהם. הכו־
תב אותם בשביל עצמו כותב, מחר
או מחרתיים, בשייפסקו הגשמים, יי־
צא אני לכרמו של מר דרןלבץ ומקיים
מצוות אלו שאני מונה בתורה שאני
עוסק בכתיבתה. ואולי הפרש גדול

כאן, אפשר הפרש בעיקר.
חיבורי, שלא היה בראשיתו אלא
מעשה נערות ורצון של ניסה מפני
שממת הבדידות האופפת אותי, התחיל
מבליע עצמו ברם האברים ומסעיר
רוחי. מהלך ופוסע אני בתוך חדרי
הארוך וצילי מקפץ על הקיפון ועל
הכתלים, כעננים שהרוח מרדפתט בש־
מים, ולחיי פורחות ומתלהבות. פת-
אום נבהל אני וקרב אל השולחן ורו־
שם בחטיפה כמה שורות. ושוב מהלך

ופוסע ומסדר המשך למערכי הלב
או שיושב אני ומעמל מחשבותי ומס־
תכל באילן שבהלוני, שמפני הצינה
הכחילו עליו והוא נוטף רסיסי מים.
ורואה אני זוהר הטיפות בנפילתו ישו־
סע הםייתן הקלה כשהן פוקעות ונו-
שקות את הקרקע ,? וכאילו בקשתי מ־
אילן זה שידובב לי את האמרים מש־
נעתקו מלים מפי להביעמ. שני ימים
ושני ערבים טרחתי בחיבור זה, ואיני
מתפנ.1: לשום דבר אלא לחנות ולה־
כנת המזונות, ואפילו לבית־הדואר אי־
ני הולך. ביום השלישי לפנות ערב
. המבוא וה־ כתובים עמי כמה דפים
נחותיו, ההלכות המםתעפית מפנו וה־
קצוות המעשיות הכרוכות בהן. שוב
גהלך אני בחדרי וקורא בקול קריאה
אחרונה מתוך הכתוב. אבל אין הי־
לובי מאושש כשהיה ורוחי מתרוקנת
ומתנמכת ונופלת. תפל ותלוש בעיני
תוכם של הדפים הללו, כאילו מגבב
אני בהם דברים שבהזייה שאין להם
אחיזה של ממש בחיים. והשלכתי את
הגליוגות בפחי נפש על המיטה וי־

צאתי למושבה.
בבר שקעה החמה ודליקה גדולה מ־
על לחולות ראשון. עננה מטורפת מ־
גהרת לכבותה ואינה יכולה ונבלעת
באש המתלקחת ומאדימה כמוה ודו-
מה עוד מוסיפה על המדורה. קרקע
הסיד שהיתר, כל הימים מלבינה במ-
סילת הרחוב, כיון שס6נד, מים האפ־־
רה והוריקה כאילו העלתה עובש. אי!
כנות המקום עולות ויורדות בין בית־
הכנסת לביתי הנמוך של סמוליצ'אנ־
סקי בתחתית הגבעה. קיל ניגון של
פסנתר בוקע ופורץ תריסים מוגפים
?כל הנתקל בחברו מחיש צעדיו בח־
פוון של יוצאי מצרים. גם לפני צריפו
של הדואר מועטים הממתינים, ועד
1הרה בא תורי, והדוור מטיל בי מש-
קפיו, דומה שגוער בי ואומר: "לאדון
צמח ל שני ימים מונח מכתב בשבילך",
ונותנו לידי. לא זה המכתב שקיוית־
לו. לא ממרחקים בא. מ־־פו בא. מהיכן
יודע מישהו שם על מציאותי כאן!
לפני הזמנה של כמה מורים להיוועד
עמם לשם "הפצת השפה העברית

בארץ". איו דעתי נוחה מסגנונם ודי-
בור זה של "הפצת השפה" אינו לפי
רוחי וצורם אזני. אף על פי כן הש-
עמום והבדידות עשו את שלהם ולמ־

חרת היום אני יוצא ליפו.
ברגל הלכה־. המשה ימים כסדר:
היד, לי ביטול עבודה ומוציא אני ואי־
ני מכניס, ונסיעה בכרכרה של פיי־
וויל לא לפי כוהותי היא. לא ידעתי
את הדרך אל יפו, אלא שעליתי עד
בית־הכנפת ופניתי לסימםה מצד
שמאל, ומשם ואילך יוצא אני בעקבות
החריצים שהטביעו במסילה גלגלי ה־
דיליז'אנס והקרונות המובילות חביות
יין מן היקב אל הנמל. סמוך לביתי
יהספר ראיתי תכונה רבה, וכנראה חמ־
ושה־עשר בשבט היום, וכבר נתקבצו
1התלמידיפ והמורים לכבוד החג בשעת
שחרית זו. אף על פי שגמוכים
י מעל השמים ותועה ערפל ומתאבך

לשדות, מלא האויר רוך ענוג והמיכ
וההליכה בצדי החולות, שעפרן נתק-
שה ונתלכד יפה יפה בלהותו. אינה
מייגעת. מהבהבים בין העשבים ורומ־
זים סרחי בריניקה בתכלתם הדקה.
עלי לוף דשנים ומגוללים שולחים
ירקם ומחדדים אותו כלפי מעלה. כר־
בומים בעירומיהם גונזים בצניעות
אבקת זהבם בתוך גביעיהם המלבינים.
כבר רותתים כמה כתמי צחור בתור
שדו, האפונים הפותח בפריחתו, ודשא
השעורים התחיל מקנה ימזרז קמתו.
כך אני מהלך יחידי בתוך הצמיחה וה-
פריחה ואין שום היסוס בלב. פעמים
בא לקראתי ערבי רכוב על חמורי
ורגליו היחפות מידלדלות סמוך לקר־
קע ומקדים הוא לי שיום בעליזית

משונה ויתירה וחולף.
מבית־דגון ואילך גברה התנועה בין
משוכות הצברים. גמלים מתנהלים

לאטם ודבשתם טעונה משני עבר־ר,
שקימ של תבן ארוכים וזקופים. פוס-
עות הבהמות בזהירות ובמורא ובקו־
לי־קולות וכסוח־רגליהן המרוככות
מתוקות בבוץ, ושפתן התחתונה ה־
אפורה נרעדת ובוהק גרונן המקוער
ומגרגר. בשעריהם של בתי־חומר חו-
מים עומדים פלחים עם בני משפחתם
ומוליכים אמת־מים מחצרם אל התע־
לות שבצדי הדרך וכמה מהם מטפסים
בגגות ומתקנים ועורכים חבילות הנ־
צרים שהשחירו מרוב גשמים. מפני
הדשדוש של עוברים ישביט נרפשרו
המסילה, וכל גומה הפכה שלולית
של מים עכורים המנתזו! צרורות של
בוץ תחת הדגיי־ם. אבל משהתחילו
הפרדסים לנצנץ ולהתרינ בפירותיהב
:בר כל הסימנים מעידים שאני בתחו-
מי העיר ובקרבתה. מתור המחסנים
בוקעת הלמות פטישים המכים על

התיבות, ועל יד ערמות יושבים ער-
בים ומגלגלים תפוחי זהב אחד אחד,
בץ אצבעותיהם ומבררים פסלתם. נפח
עומד ועל ברכו רגל סוס כפופה והוא
מפרזל פרסתה. והנה צריחי המסגדים
מיתמרים ועולים לעין כשרוח ים בא.־
ומפזרת את הערפל המהביל סביבם.
במעט שלא חשתי בשלוש שעות י־
מחצה הללו שבלע הילוכי, חוץ מאו-
תו עידוד ממושך ומאותה הגאה של

יאדס העושה לבטח דרכו בתוך של.1
בשכונה נווה־צדק, אשר -סימטאו־
תיה הצרות והעיפוש שבאוירן אינם
גווים כל עצמם ואיו שום צדק ומשפט
|בחנויותיהן הצפופות ומרכולתן הסו-
ואנה, שאלתי למקום מושבם של המו-
רים, ולאחר שחזרתי ושאלתי כסה
וכמה פעמים יצאתי סוף סוף מן המ־
ב1ך ונכנסתי לתוך חצר גדולה ומרו־
בעת המוקפת בתי אבן בכל צריה.
נער שנזדמן לי הוליכני אל אחת הבי־
|חות ושט מצאתי "חובבי שפת עבר''
הללו שנועדו יחד למועצה ושאלי־ י
ונקראתי גם אני. היה כאן המורה פא־
|פר ועל זקנו השהור והרחב והארון
|נל תפארתו. באמת, מופלאה סבכת
ןהשער שגפרצופו. לא נשתייר מחלקו!
פניו אלא מין משולש דפוך שהמצח
(מלמעלה בסיסו וקצה החוטם מלמטה
חודו ו ואף בתהום מצומצם זר, באות
הגבינים עם זיזיהן ומפסיקות באמצע.
מתחתן מקובעות בתוך המשולש שחי
עינים גדולות ואפורות שאין בהן עוקץ
וחריפות והן שהקבילו פני בהטייתן,
שעה שהמורה פאפר מרכין ראשו לצי

די ודורש חכצי. כשאמיתי לו שמי
טילטל זקנו והשיג -יפה מאד. יפה
מאד'', ובצליל קולו "נדתי שאוהנ
זמר הוא, ובוודאי בעיירתו היה עובר
בימים נוראים לפני התיבה. יהודי ר־
ביב הוא ועממי בנימוסיו מורה ותיק
זה, ולעולם דעתו מבודחת עליו והוא
משפשף ידיו זו בזז ובהתעוררית
ובחריצות רבה ורגליו פיסעות פסיעות
קטנות ונמהרות כשהוא מושיבני על
אהד הספסלים ומכריז שמי לפני ה־
שניים האחרים המיושבים שם. אחד
המורה אדלר מרחובות. אדם בינוני
אלא שגופו מסורבל בבשר וכרסו ש־
בלטה מנמיכה קומתו. תליי לו בסנטרי
זקן של תיש שגוונו אינו מפורש
ושערות שחזהיבו ושערית שהחלידו
מעורבות בו ודומה כולו מזוהם הוא.
לחייו מגולחות משני צדי פרצופי

ומצהילות בסמקן. משקפים רכובים על
חוטמו המעובה והמאהיל על שפמי,
אלא שעה שהוא משתמש בעיניו הקט־
נות והמטושטשות הריהן מדלגות וסי־
קרות מעל לזכוכיות המרובעות, ות-
מוה לך על שום מה באו משקפיו
לערפל ראייתו. עולה קולו של המורה
אדלר מן החזה וצלול ונעים הוא

בראשיתו, אך מתעכב הקול מעט בבית
הבליעה ואחר מתבלבל וממלא את חלל
הפה, וכשהוא פולט אמריו אין הם משת־

מעים כראוי להם.
סמוך לו יושב אברך צעיר, מחובשי
בית המדרש כמוני אלא שהוא גדול
ממני ב;:מה שנים ושיפריס שמו. רחב
בחפים הוא ופועל מסגר בבית הח-
; גברתן וכפות רושת של שטיין ביפו
ידיו מפוחמות, וראשו מזהיב ופניי
מאירות וגלויות ובצל גביניו שתי עינים
של תכלת זכה, מיימיו: קיטעת וממוס־
מסת, ותמייה בד. ותום בה, כעיני תי

נוק אשר זה עתה נתעוררו ונמשכי
8ל נקודת אור. הושיבני המורה פאפר
בשכנותו וארבעתנו שותקים וממת-
נים לשאר הקרואים. מיד ונכנס בחש-
אי, על ראשי בהונותיו. אדט כבן
ארבעים, רופא השיניים טורקניץ, בעל
קומה ויפה־מראה ורזה מאד, ומלבושיו
אפרפרים סביב אבריו הדקים ודומה
נישולים הט שם אווד אחד. היה לו
לטורקניץ ראש סגלגל וקטן ומהיר
תנועה שהתנשא והתגלגל על גופו
־מצומק והממותח, וקווצותיו תלתלים
שהורים ופניו מעוטרות זקן של משי
טחרחר ומסולסל, ועיניו שחורות ופ-
קוחות, חדות מעט ונוקד1:יות והמרת
לצון בהן ובבת הצחוק 7זעל שפתיי
הכווצות בקצותיהן והמכונסות ומאדי-
רות באמצעיתן. משבא טורקניץ אמי־
המורה אדלר, שהגיעה השעה לפתוח
בדיון הואיל ואנוס הוא להקדים ו־
לחזור בו ביום לרחובות אל נשף ט''ו

בשבט בבית־ספרו.
החליק המורה פאפר בידו על זקני
והשמיע משהו שבשיגרה על השפה
העבריה ושאץ גאולה שלימה אלא
בתחייתה, והתנצל על טעותו שטע־
וקרא לאספה זו ביום גנוסייד, והסי־1
רעתו, שרוב הסורים עסוקים ביום זה
בהכנות לחג האילנות. דמורה אדלי
שהתרתח מיד עם פתיחת פיו התחיל
פולט בליל של דיבורים שלא נשתמעי
במילואם ועיקר רעיונם, שמרובים ב־
ארץ יודעי עברית אבל מועטים מאד.
וכמעט שאינם בנמצא, המשתמשים

בה למעשה לצרבי יום יום, והשאלה

היא כיצד היקכים יודעי עברית לדוב־
רי עברית. כאן נכנס טורקניץ באמצע.
"ובכן, מה אתה מציעי" והלה התר-
: ,,הרי לשם גז והתרתה יותר והשיב
כר נתאספנו'' והפסיק. שיפריס, ש־
לשונו חטופה ומבעבעת בתוך גרונו
כאילו לוחץ הוא על כל דיבור ודיבור
ודוחקו החוצה, דרש קנאות יתירה
לדיבור העברי, חבורות של נוער בכיי
מקום ומקום המקבלים על עצמם לא
להיענות לשום בן אדם אלא בשפה
זו. ובתכלת עיניו התמה נדלקה הב-
ערה גדולה. אחר שתקו הכל שעה קלה.
והמורה פאפר נבוך ומדרבן אות־

ותובע דעתי — "חשוב לנו מאד מה
הצעירים אומרים". לא היתד, לי ברי-
רה, אף על פי שחששתי מפני עיניו
הנוקדניות של טורקניץ, וגימגמתי כ־
מה משפטים מתון החיבור שלי, הש-
מור עמי בחדרי, על הבטלה בישוב.
שהכל נעשה בו על ידי אחרים, וש־
אין חירות אלא בחברה שכל פרט
ופרט שבה טורח ונושא עצמו, ושאין
תקווה ואחרית אף לשפה העברית

אלא לאחר שייהפכו כאן סדרי החיים
מיסודם. והא ראיה, "השקפה'' זו של
אליעזר בן יהודה שכולה על טהרת
הלשון והיבתה, ותוכה דיבות. ושיקוצים

על ציון ועברה ועתידה.
— מי יהפוך 1 — רתח כנגדי המו־

רד, אדלר.
לא היתר. תשובה בסי לשאלתו, ו־
נדמה לי, כי דיברתי שלא פן העניין
ושתקתי. בינתי ט קם שיפריס והי־
דיג שעליו לחזור מיד לבית ההרוש,1
שלו, כיון שניתנה לו הרשות להיפנות
רק לשעות הצהרים, אחריו קם המו־
רה אדלר ואף הוא נחפז להגיג־ני
ברחובות. והמורד, פאפר אובד עצות
ושוב מתנצל על הטעות שטעה ונת־
פרדה החבילה. אבל אדלי שרתחו ד,יה
אף לבו הטוב רותח בו. חמימות בני־
סוסיו ופין משובה טרדנית של קונדס.
קרב אלי והסמיך כרסו לגופי ועיניי
המודלות סוקרות פעל לזכוכיות מש־

ק3יו ושואלות:
— הולך אתה לראשון /

— ודאי.
— וכיצד אתה הולך ?

— ברגל, כשמ שבאתי.
— הפעם אין צורך בדגלים.

? — אלא היאך
— סוד, סוד שאיו מגלים, תלך עמי

ונסעד יחד ארוהת הצהרים.
נפטרנו מן המורה םאפר ויצאנו

לםימטאות נווה־צדק וטירקניץ נלווה
אלינו, מפזז בהילוכו ואבריו הדקים
כאילו נישולים בתוך הריקנות שבמל־
בושיו. לפי בחירתו של אדלר ובהנהג־
תו שלשתנו נכנסים לבית סעודה קטן
ומרופש והוא מכיר בתימה שבפניני
ושוחק ואומר — ,,אל תסתכלו בקנקן".
אדלר זה לא זו בלבד שלבו פתוח
ופיו פתוח אלא אף ידו פתוחה. פזרן
הוא ואכלן והכרם שלו ל0 משהייה
6הייה נולדה. מזמין היא לנו ועל
חשבונו כבד קצוצה וכל סיני פירות
כבושים. םלקיפ וחצילים טבולים בחו-
מץ ופלפלין חריפים ועגבניות ירי-
קות ומלפפונים מתובלים, ומרק של
עוף עם שקדים ותרנגולת צלויה וסו־
טרן לבן מן המובחר, יקיגוח במיני

מתיקה וקהווה תורכית.
— למה ההוירו פניך ל — שאלני

טורקניץ בחרדה ואחז בזרועי.

משעלו בשמיר־חות הללו באפיהת־
חיל ראשי סובב הולך וחשכה י-דה
לעיני, ובכל מאמצי כוחי אני מבליג
שלא להתעלף, שבן שלושים יום כסד-

רם לא בא תבשיל חם אל פי.
לאחר הסעודה סמקו מאד שתי

לחייי של אדלר והוא מסמיך אי1,1
מהן לאזני ולוחש:

— עכשיו אגלה לך הסוד. בטלן
שכמותך !

והוא דוחף אגרופו בין צלעותי
ונוזף יי :

— והרי בל החיים אתה הולך
ונוזף בי :

ושוב מסמיך לחיו הבוערת אל אזני
ולוחש :

— עגלה ממתינה לני בחאן ואין
צורך ברגליט.

הלך לו טורקניץ, שאכל ושתק -וח-
ייך, ואנו פנינו אל החאן ועוליט

בקרון ואדלר נרדם מיד עם נדנודיה
הראשונים ומטיל גופו וכובדו עלי,
ובעוד שעה ומחצה באנו לראשון י־
יורד אני בין האיקאליסטים בתחתית
המושבה והחמה כבר בראשי האילנות.
כשעברתי על מפתן הדרי סיד הב־
חנתי שהכל הפוך בו על פניו. אין
הקוםקום במקומו ופזורים תרמילי ה־
נייר עם התמרים והזיתים ושייריהפ
והרצניהם על השולחן, ומזוודתי פתו-
חה ופרועה באילו נבר מישהו בתוכה,
וחששתי חשש גניבה. אלא כשהפניתי
ראשי רואה אני בן אדט סרוח לכל
ארכו על המיטה. ישן ונוהר, ורגליי
יחפות ושני מגפים, בשני זקיפים על
משמרתם, עומדים בצדי. הם שגילו
לי פשר דבר. הריהם מגפים צהוביכ
הללו, השטייארמארקים, של הי.־:1
, מטריאסט ואחי הגורקאי, בן־לוויתי

לאניה אחת! טילטלתיו בכתפו והלה
חרד וקופץ בטשטושו ומודקף בםלוא
קומתו. ודאי הרבה טובה לא ראה
בבל השבועות האלה, כי מאד נפלי
פניו ונתכרכמו ובגדיו נתרפטו ועוד
שן אחת נשרה בפתהון פיו והחלל
השחור בין שפתיו נתרחב יותר. אב~
עודנו גבה־לב ומופקר ועליז וק-י

כשהיה:
— מהיכן ידעתי, שיושב אתה ברא-
ו אין נסתר ממני. שון, אתה תמה
שם־דבר אתה כאן, "גיבראיםט" גדול,
אוראטור, ואני יודע מה שאני מדבר.
שאלתי בחורה ? אחת, שהרהרת וח־־
ננית ועיניה שמן־זית, ומיד הראתה
לי דירתך, עד פתח ביתך הוליכה
אותי. בפניה הברתי שנפשה יוצאת
עליך. בל הבחורות בראשון נפשן יו-
צאת עליך, יש לי טביעית עין ויודע
אני מה שאני מדבר. יאתה כאן כל
הזמן? תרקיב, אחא, תרקיב כאן.
אני י בהרבה מלאכות עסקתי.
עשיתי אצל נגר אחד ביפו,
ספאניולי, יהודי. וכי נגי־ אני ? אבל
הכרזתי על עצמי גר. לא הארכתי
ימים אצלו ושילח אותי, יהודון מנוול
זה, ואפילו שכרי לא נתן. דירה איי
לי ומצלצלים אין. עסק ביש. אבל לא
המו בני אדם טובים בעולם. פועל
אחד בבית חרושת של שטיין, חבר
שיפריס. אדם טוב, "גיבראיסט" גדול
כמוך, אספני אל חדרו, אכלתי אצלו
ולנתי אצלו שבוע תמים. אדם טוב
שיפריס זה, ואני בחוסר בל. גנבו
אמתחתי באחת האכסניות, יהודונים
מנוולים שכמוהם! הלכתי לסתה־תק־
ווה והייתי סבל בפרדס והוצאתי סלים
על גבי אלונקות לבית־יואריזה.
ארבעים אלונקות ליום, ולאחר כל
*הת ואחת תפוח זהב אחד. ארבעים
זפוחי זהב בלעתי יום יום. לא, איני
זגזיפ, ארבעים, אני אומר לך, ואחד
?ינו חסר. שם רעש גדול בתוך הפו־
עלים החדשים ויש שם .יגיבראיסטים"
הרבה מסוגר. יש שם אחד. אליעזר
שוהם, אדם חשוב, מכובד על הכל
ואפילו על הקולוניסטים. אדט טוב,
דואג דאגת הכל. השתדל לפני בעליי
מיסייא פא־קאל, צרפתית דיבר עמי
שוחט זה, אינטיליגנט גדול. בחדר!
לנתי כמה לילות. שתקן, רק עינ־ו
מביטות. כדאי שתלך לפתח־תקווה,

תרקיב כאן. אינך יכול להיפרד מ!
ה"דיאבקות" (ריבות) י כדאי שתזדמן
עם אליעזר שוחט, בנרות היא מבקש
צפרים שכמותך. והנה עם הגשםיב
פסקה העבודה בפרדסים. ואני הולד
לוואי־חנין, אצל הטבק, וסרתי לדרוש
שלומך. אתה יושב כאן כ.באריר
(פריץ). מיטה ושמיכה ווילאות ומפח
על השולחן, ולא היה לך כלום בספי־
נה. המתנתי עד שתחזור. ימה שלא
מצאתיך. לשעה הייתי בעל־בית ואכל־
תי ושבעתי והוצאתי מן המזוודה
כתונת נקייה ותחתונים. אל תחשוש.
השארתי לך את שלי, ראה, טוביב
הם משלך, אל תראט שהם מלוכלכים.

תכבסם ותעמוד על טיבם.
אי אפשר להתרעם עליו. על המיטה
ישב וכרך רגליו היחפות בכריכות של

בד מזוהם שריחן חיוץ ונעל םגפיו
הצהובים שכבר נתפקקו מרוב הליכה.
ובת־צחוקו מפרכסת בתור החלל הש־
חור של שתי שיניו שגשרו בפתחון
פיו. בישלתי תה ולאחר שתייה יצאתי
ללוותו עד סוף המושבה בדרכו לנס־
ציונה. נפרד ססני בהתרגשות גדולה
וחיבקני ונשקני. ואני רואה צילו מת־
רחק ביו האילנות. פתאום עקד הפנה

אלי פניו וקרא לי:
— תרקיב כאן, שכח את ה"דיאב־
קות", ולך לפתח־תקווה, שם פקוסך!

— והלך.
כשחזרתי אל חדרי תיקנתי סדריו.
ואת הלבנים המזוהמים שהשאיר אח-
ריו היחף הגורקואי הוצאתי לאולם
שבשבנותי, ואת בלי המיטה שמחי בא־

ויר החלון רשבתי על תיבה אחת.
אולי אמת באזהרתו של יהף זח. אר־
קיב כאן: ועלתה מחשבה בלבי. אשלח
הדפים שכתבתי אל אליעזר שוחט.
?חף זה אף על פי שמופקר הוא רואה
דברים ועומד על טיבם. שפ זה ושם
תמושנה מספיקים. בין כך אין מביאים
םכתבים אל הבתים, והלה בפתח־תק־
•וה ודאי הולך לדואר ודורש אחריהם
כמוני כאן. לא הרפה ממני רעיון זה.
ישבתי והעתקתי בכתב נקי ושמתי
את הגליונות לתוך מעטפה ורשמתי
כתובת משונה זו של אדם שאיני
מכירו והלכתי לדואר ונתתיה לדוור.
הנעשה אין להשיב, ומצפה אני למה

שיבוא בכליון עינים.
ש. צמה

ת פי סו לו פי א נבו1 למחשבה  מבו
;סיני אוקו, על האושר והטוב. שעורים ראשונים בפילוסופיה. הוצ. מחברות לספרות, תל־אביב, תשי''א. 141 ע').

בכתבי הרב קוק מצאתי את האמרה:
.מי שיש לו נשמה כוללת, צריך לע-
סוק בדור שלנו במבואים, בבירור מפ-
תחות לבל ענין נשגב". עד היום לא
היה בידינו מבוא עברי לאותו המדע
שהוא המפתה לכל המדעים, לפילו-
סופיה. הספר היהיד הוא עד היום המ-
בוא לפילוסופיה של וילהלפ ירושלמ,
אשר תורגם לעברית על ידי המנוח
א. י. אילנאה לפני יותר מ־25 שנה.
:פר זה של ירושלם, אשר תורגם לש-
פות רבות, חובר בעקבות רוב הספרים
שנכתבו בשדה זה, אף על פי שמבחינת
המחשבות יש בו מקוריות רבה. אך
ת היא. לתת לקורא משהו מתו־ התכנ1
־ת ההכרה, משהו מן המטפיסיקה, מתו־
דת היופי. המדות, הפילוסופיה של

ההיסטוריה ותורת החברה. יטעם באן
הקורא את טעמה של הפילוסופיה. ספ-
רים כגון אלה מיועדים בעיקרם להק־

, נות לחניך קצת השכלה פילוסופית
בחינת "השכלה כללית''. הם " נכתבו
למען .הקורא המשכיל", לא למען האיש,
אשר השאלות הפילוסופיות בוערות

בלבו כאש עצורה בעצמותיו. אך הא-
דם הפונה כיום אל הפילוסופיה, בת־
קופת ערעור כל הערכים והתמוטטות
כל אושיות חיינו, אינו מבקש '.הש-
כלה" סתם, אינו רוצה בהרחבת אפקו
גרידא. הוא מחפש תשובה לשאלות
חייו. גישתו אל הפילוסופיה היא גישה

..אכסיסטנציאלית".
ה"שעורים הראשוניט בפילוסופיה''
שנתן לנו אוקו — הנך מרגיש בהם
שנוצרו מתוך הפושים, הפושי־יחיד של
ז;מהבר והפוש־במשוהף של המחבר
ניחר עם תלמידיו־שומעיו. מוצאו של
הספר מתוך השיחה האמתית עפ אנשים
צעירים. שיחה אמתית גרועה (נובר
העירנו על כך) שהתחנה חאהרונה
ה נ י א שאליה מביאה אותך השיהה, 
נתונה מראש. המורה והתלמידים א י ־
נ ם יידעיט לאן יגיעו. אמנם מתוך כת-
בים אחרים של אוקו (דאה "הרות
הפילוסופיה והאמונה". ,.עיון", ברך א')
אנו יודעים שהוא איש מאמין, אבל
הוא מביא את האמרה היפה והנועזת
"לפילוסוף ציווה אלוהים להיות אתי-

איסטי'. ואמרה זאת אינה כאן העמ־
רת־קנים. אוקו דוחה כל נסיון למצוא
תשובות זולות לשאלת היסודות המעור-
ערים של תרבותנו בהסתמכות על הא־
מונה. "הספק היא דרכה של הפילוםו־
פיה. אסור לו לפילוסוף להרתע. שמא
לא יגיע לאותם היסודות האיתנים. שמא
יגיע ל"אמת" שאין אמת. אפילו בפני
אפשרות זו בל ירתע". בגישה זו הנני
־ואח את הערך הפידגוגי הרב של
1ספר הזה לצעירי ישראל נבובי הדרך.
אוקו חושב את מחשבותיהם ומזדהה

במבוכתפ.
הפילוסופיה היא בעיניו נתינת־הדין
על אמת־המדה של התרבות. "בלי אידי־
אל למראשותיו לא יוכל האדם ללכת
בקומה זקופה במובן הרוחני". אבל —
האם ישנו עוד בעולם שלנו ,,טוב''
ו,.רע" ? שמאי הכל סוביקטיבי ויחסי ?
אולי כל מה שבני האדם קראו בשם
טוב ורע אינו אלא פרי "הסכמה כל-
לית", המכסה על אפס־קיוט סוב ורע ז
מאז חקירותיו של ניצשה ושל פרויד
ירד המצפון מכסא כבודו, ונהפך לפונ-

קציה של ,תנאים". דור דוד ומצפונו,
דור דור ומוסרו. אוקו מתיהם אל הטע-
נה הזאת בכל בובד־חראש. אך מתוך
מתיחות כמעט דראמאטיה של השיהה
הוא מראה, שלפחות האיש הפועל, העו־
שה- אינו יכול להשאר נאמן להשקפה
זו. "בשביל האדם העומד בפני ההכרעה
במעשה אחד, הרי ידיעתו על הדטרמי-
ניזם של הערכים אינה אלא ידיעה
עיונית בלבד". במשל יפת מתאר אוקו
אב, שהוא בטוח בדטרמיניזם של הער-
כים וביהפיותם. אבל כשהוא מחנך
את ילדיו ומשפיע עליהם ועושה כל
מה שנהוג לעשות בפעולה חינוכית
תקינה, הרי הוא מתכחש לתורותיו.
.לפי מהותי באשר אני חי בצורך ההכ־
דעה — אני מכריע. הכרעתי היא לעג
לידיעתי העיונית על תנאי חערביפ.
בן־אדם שאינו מאמין בחופש היצירה
של ערכים עושה בכל זאת בהכרח

נגד ידיעתו".
ומכאן ממשיך המהיר את השיחה.
הדרך מובילה את תפיסה מהותו של
האדם כאורגניזם מודרך על ידי הודעה.
האדם מרגיש את עצמו נתון בתוך
דרך. מו ך מול אורגניזם  י ר ד מ מתח, 
והדרך הארוכה של פיה־־ הבעיה המו-
סרית נגמרת בהתקרבות אל תורת־
המדות של קנט, למרות הסתיגייות

מהותיות אחדות (ראה עי 123).
איני אומר שדרך ההוכחה של הספר
משכנע בכל מקוב. המעבר המכריע
מתפיסת האדם כמהות המחייבת את
עצמה, כ"מונרכיה אשר השולט .בה
הוא הרוה" אל האתיקה של קנט בחלק
ה, צ י פ ק הרביעי של הספר, מהווה 
וקפיצה בלתי מנומקת במדד, מספקת.
אבל דבר זח אינו גורע מערכו של הס־
פר. חשיבותו בפיתוח הבעיות, בדרך.
מתיחות השיחה ההיה מורגשת בבל
שורה של הספר. בצדק יכול אוקו לב־
תוב בהקדמה הספר: '.לא השתםטנו
מפני השאלה שנשאלה מתוך הקהל,
אלא, אדרבא, ניתחנו אותה, הראינו
את זכותה והכרנו נה, אך גם הצבענו
על קשייה הפנימיים, על סתירותיה,
ועל המסקנות החיוביות. לעשות משהו
לחנוך מחשבה עקרונית ועקבית היא

אחת המגמות של פרוזדור זה".
המגמה הזאת הושגה. ניתן לנו ספר

מלמד ומחנך גם יחד.
•ט. ה. ברגמן

"פונדק בדרך" בק&נוריי
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קליין, נ. נוגן.

מאת ם. הוכוונדר, לסי "כדור שו-
מן'' לג. דה מופ^פאן. עברית: ל.
גולדברג. הצגה: ג. פלוטקין. הצייר:

א. נבון.
יקרה, וסופר אלמוני נחשב בעילם
:נציג נכבד לספרות ארצו ונו בזמן
ארצו נוהגת בו אדישות ופעלה כעין
חיוך אירוני להערצת־שמו הבאה סן
החוץ. כזאת קרה לנ. דה טופ&ס&נ.
־ספרות הצרפתית של ימינו אינה
נושאת את שמו בהדרת כבוד ובאה-
בה ; איו הוא נמנה עם גדולי רוחה,
שבאים תמיד ללמוד מפיהם חכמה,
יופי, שירד, או רומן. בעיני רבים אין
היא אלא נ*יג הריאליוט של המאה
ר.־19, שאמר כבר את דברו ושוב אין
לגלות בו חדש. אם היתה פעם שלי-
חות לטופ8ס!!ו' הרי נשלטה פכבר.
בעיני רבים מסופרי דורו לא היתה
לו שליחות םשלו כלל. :וך בינתיים
גילו את אםנותו ברוסיה ובאפריקה.
צ'אכוב העריצו מאוד ולא מעט למד
ממנו את מלאכת־הסיפור והפרוזאיקנים
של אמריקה, החל מג'אפם, העלו על נס
ריאליזם אכזרי זה, חסר הפניות,
הקודר לעתים ולעתים לגלגני ונואש.
ותמוה: אותו סיפור אמריקאי של זמ־
ננו, שהשפיע השפעה כה רבד, על
הפרוזה הצרפתית עלה נחלקו הגדול
מהפרוזה של מופאסאן. כך — חזר
מופאסאן בדרך עקיפיו — אל ארצו.
בשנה שעברה, יובל שנים למותו,
נתגלע הויכוח עליו מחדש והיו סו־
פרים, ניניה0 גם גדולים. כנ!ו מרטיל
דהגאר. שביקשו להשיב לו את הכרת־
עסו. אך "השגה* זאת לא קלה היא.
רבים מספוריו נראים היום כטרוק־
נים. שטחיים, אנאקדו&ות גמישות
וזריזות. אף על פי גז נשאר מופאסאן
במיטב יצירתו מספר מצוין. אפן הנו־
ואלה, מחונן בחוש לטיאגי שבחיי
יום יום, איש שהבין לדמפ. לגופם
ולנפשם של בני ארצו. והסיפור
"כדור השומן" הוא ודאי סן המעולים
שבםפוריו, מלאכת־םחשבח של קיצור.
שבה הצייר הריאליסטי מתגלה גם
כמשורר' אמן חריף שיל תחומים
וגבולות והבדלים וניגודים ונס אמן
הניואנסים וחצאי־הטונים. חבורה מו־
שחתת־מקולקלת, וכה אנושית בשחי-
תותה, שהוא אספה מ־ב־קפדנות לפו־
נדק דרכים בשעת המלחמה, חבורת
צרפתים מכובדים, אנשי 5וסי כביכול,
אריסטוקראטים ואנשי עסקים ובעלי
תעשיה — ולמעשה, ל;!סיתם — פח-
דנים, פוכרי־זורצפ. זייפנים, ריקינ
רודפי בצע ורודפי תענוגות. רק
היצאנית הצעירה, מדמואזל1 ווס8, שנ־
זדמנה עם החבורה, היא בלבד שומרו!
על צלם אנושי כלשהו, מביעה אמת
קטנה שלה, ש::5נם איו יה כוה להי־

להם עליה. רגילה להשפלות, היא
מופיעה כבעלת גאוה, נאוה לאומית
(מסרבת לשכב עם הקצין הפרוסי,
:ובש ארצה, אך הגבריב והנשי־ שמ־
סביבה, אלד, השופו-ם על שמה הטוב
של צרפת, של המש;חך, יהדת — הם
המכריחים ז:ותה לבגוד בשביל -השיג
בשגילם "היתר יציאה'' מ'־י הקצין
הפרוסי. היצאנית, המודדת לראשו-
נה, נענית להכרת החיבה, שהללו
משתדלים לנטוע בלבה המדוכדך וה־
נבוך. הללו אינם ניתנים לה גט
לנקום את נקמתה מהקצין הפרוסי.
:י נקמה זו היתה ודאי ממיטה אסון
על כל החבורה. וטובתה של זו היא
לםעלה מכל. ואילו הברת הצבועים
המכובדת הזאת — יזה לה מיד עם
השחרור. היא מנצלת *ותה, את יפיח,
את מקצועה. — כדי להמשיך בהיי־

השקר והבצע והבגד.
מופאסאן הבין יפה את האזרחים
האלה. בכשרון ריאליסטי מובהק גילה
את מוסרם המזויף, השפילם, הוקיעם
ושילחם שוב אל החיים. בצד הרי־
אליזם החריף הזה יש בדברים האלה
גט מידה של דמיון ושירה ורחמימ

וטוב־לב.
המחזת הטיפה־ הזה — היא נעשתה
בשביל הבמה הגרמנית בשוייץ —
נבדלת משהו מן המקור, אך נאמנה
היא לרוחו. ויפה הדבר שכתוב בספו־
רש: ,,לפי הסיפור". עלילה קטנת,
מחוטבה בידיעה מקצועית טובה, וצר
ברת כםצבר את החששות והסקר-
נות, כדי לפרקו ברגע הנכון. —
עלילה זו מספיקה כדי מהזה הנגמר
בשעה מוקדמת והוא עלול לענין אונ
הקהל. מי. שהפריע לי בהצגה
זאת היא הגדשת הסאה הנאטורליסטית,
וולגריות יתרה בכמה פרקים, צעקנית
על נשים, התוקפנות הקולנית של גיר,
למשל, בתפקיד של סוחר היינות. בר-
געים אלה אבד טעם האמנות וראינו
עצמנו כביריד מלאכותי. הבמאי — ג.
פלוטקין, שבדרך כלל עשה כאן עבודה
טובה בשילוב החלקים ואיחודם — מן
הדין הוא. שירסן קצת את הקולות ואת
הרוחות, יכניס להצגה "מנמיך קולי.
בטוחני שהצד הסאטירי, חבקרתי לא
ייפגע בכך. המישהק בכללו אינו עלית
לתיאטרון הקאמרי. בין השחקניות
ראויה לציון הנה מירון בלבד. וגם
היא, לדעתי, לא הפיקה את מלוא
התפקיד האנושי. רק עט התקרב הסיום
מצאה את המון הפנימי, כאילו שכחה
את הקהל הרגיל ליהנות ממנה -
והיה זה לטובה. ביו הגברים התבלט*
מסינגר, קליין וקוגן. יפות היו התפ־

אורות והתלבשות משל אריה נבון.
(פוף בעמיד 5-

ע, זו88ן

ר 3 כ ז /
1י1ם ו', ת' באדר נ' תשי"א, 16.3.51

ש"ך, מרים, אשר אתם התהלכתי.
הרגם מצרפתית ק. א. ברהיני. ערך
והקדים מביא יוחנן טברסקי. וול־אגיב.
הוצאת דביר, תשי"א. 160 עטי. תמי־

נות.
קורלניק, עודד. עקרונות הג-יאו־
פוליטיקה. תל־אביב, הוצאת נ. טברם־

קי, תשי"א. 90 עפ'.
נ. תרדיון, בנתיב- הקבוצה, ־שי-
מות. הוצאת ,,עס עובד", ספ" ת

.קשת". השי"א. 168 עמי.
לוקאיו', ג"א־רג. אכזיסטנצ־אליזב
*ו מארככיזם. תרגם א. ראובני. עין־
חרוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד

השי"א. 190 עמי.
פיקר, יטל"ה. שיבת־לשון. תל־
ז1ביב, הוצאת נ. טברסקי בסיוע משרד
החינוך והתרבות. תשי"א. 204 עמי
--יעי־ת ההינו" המ!"ות־. קו-
בץ \;אמריפ. תל־אביב, הוצאת אורים
המרכז לחינוך וארגון עובדיו. חשי"א

120 עמי.

משחק וחנוך, קובץ מאמרים.
תל־אביב, הוצאת אורים, רמרכז לחינוך
וארגון עובדיו, תשי"א. 266 עמי. תמו-

נות.
רוזן (רוזנראוך), ה"ב. יסודות
הלשון הרומית. הלק שני. תל־אב־כ,
הוצאת אמנות, תשי"א. צי 1 56 עמי.
עברית ורומית. תמונות. ־בצירוף מפ-

תח מלים עירי־רומי. י 1 46 עמ')
םנך, יונת ואלבטנדר. אדמה
ללא צל. רוסן. עין־הרוד. הוצאת הקי-

בוץ המאוחד, תשי"א. 338 -עם'.
נתור, אי"!־. ששה בבונקר. מחזה.
תל־אביב, הוצאת נ. טברכקי, תשי"א.

128 עפ'.
או - פ7יאהארטי, ל. אדמה. תר-
גם אהרן אמיר. תל־אביב, הוצאת מבר־

סקי, תשי"א. 294 עמי.
ברנ־-"טץ, ב. ביר. ספר קריאה
לשנת הלמודים השניה. דלק בי. תל־
אביב, עב עובד, מסלוה, תש־"א. 220

עמי. מנוקד ומצוייר.

ם ספרים תרשי


