
 קורנס, דויד חדש, איש־תרנות על־ידי נתפס מקומו הקרבי. הגדוד מן הועבר קצין־התרבות
נשק. ונשא במשלטים החיילים בץ שרבץ

גיבור שהוא אגו ג׳
 אוו ט\וזאלווי אלה טילי. וזוזבריוו כל טזווזט, אוזו; פולי. וזוזברים ״כל
 טול בוזפירווז טל־ירי טוטוככו אלו; וויי, אוו טזוזצילו ואלוז ווייוזגו,

כוזווי, אוירוויוז וכצצווו וזרגנזווז לוזרטטווו ווזווטז טווזיו אלה טיברינז,
" ווולרוז בגיגו טויהד כהוגי, כדיו? ה... טו  ייגאל גואה (־?ובל\, וור

ן).2ו־ד28 טוווויגו גווגויווו\,
 הופיע שלא אחד, בסיור־לילה אף אחת, בפעולה אף במלחמה חשתתן? שלא איש י■*

 — מוקש בה להימצא היה שיכול בדרך מעולם נסע שלא הפוגה, ביום אף ובמשלט 1
 בצורה אליהם חזר הוא גבעתי. מחטיבת נשלח בו ביום נגבה ללוחמי שלום אמר לא

כזו. פגישה ליזום מסוגל היה לא בעולם אחר אדם שום מוסינזון. לייגאל אופיינית שהיתר,
 נתקבלה כאשר בבתי־החולים, שכבו עוד החטיבה לוחמי מיטב הקרבות, נגמרו עתה זה

 מן חזר הלוחמים אחד עמוקה. בתדהמה הנוכחים כל את שהיכתה ידיעה החטיבה במטה
 ייגאל מאת הנגב, בערבות חדש: מקורי מחזה של בהצגת־בכורה נכח כי סיפר העיר,

 המשק את גבעתי חיילי נטשו כיצד לקהל סיפר נגבה, קרבות את תיאר המחזה מוסינזון.
 בעקשנות לחמו לבדם, עצמם המשק בני נשארו הקרב, מן ערק שהצבא אחרי האומלל.

הצבא. של חמתו ועל אפו על ביתם את והצילו
 בקיבוץ•. הצבא פלוגת מפקד ברוך, של בדמותו זה במחזה הופיעה גבעתי חטיבת

 להישאר חהחלמח לאמר: עלי צבא איש ״בתור הקרב: ערב בהתרגשות, ברוך קורא
 שחיטה. זוהי מזה, גרוע לדעת. כאיבוד כמוה (החוצה), הכיתור את לפרוץ ולא (בנגבה)
 רצח. זה מלחמה. זו אין תותחים... מול ריקות בידיים נלחמים אין כמשמעו. פשוטו

ם...״ בשר לא תותח, להעמיד צריך תותח מול תחי ).49־50 עמודים הנגב, (בערבות תו
 סירבו כיצד זכרו הם גבעתי. אנשי של דמם את הרתיח ההיסטוריה של זה זדוני סילוף

 כשידיהם נגבה, את לנטוש תל־אביב, פרברי מגוייסי החטיבה, של השלישי הגדוד בני
 מוסינזון של גדודו בני פרצו כיצד זכרו הם שחיטה. באמת זאת היתד, וכאשר ריקות,
המצרים. תותחי מול בשר־תותחים בתור עצמם את בהעמידם הנצור, המשק לתוך עצמו

של האישי אומץ־לבו זד,ו למיבצע הודות בדיוק לתוארם שזכו שועלי-שמשון, של הג׳יפים
טריים. זכרונות עדיין היו אלה כל — הפורץ בג׳יפ שישב המג״ד צ׳רה
 שמלאכת־ העובדה הימים. באותם עצמו מוסינזון של מעשיו על הזכרון היה טרי פחות לא

 שמאות בשעה והבטוח הרחוק בעורף שנשאר החטיבתי, הפחדן בידי נעשתה הסילוף
 בני־החטיבה של הרוגז את הפכו ובבית־עפא, בעיראק־סואידאן בעיבדיס, בנגבה, נהרגו

 עומדים הלוחמים כשבראש הבימה, על מלחמה הכריזו גבעתי אנשי שפוכה. לחימה
ובעצמם. בכבידם נגבה״ .חולדות השלישי, הגדוד בני

 יצאו החטיבה לוחמי של שלמות כיתות דם. שיישפך נדמה היה ימים כמה במשך
סימני• את שהורידו גבוהים, קצינים מפקדיהם. של האילמת בידיעתם להצגות, להפריע
התיאטרון. על להגן הוזעקה הצבאית המשטרה במיבצע. השתתפו מכתפיותיהם, הדרגות

 החיילים. זעם בפני במהרה נכנעה הבימח
 להכניס נדרש לתיאטרון׳ הוזעק מוסינזון

ה נערכה כך במחזה. יסודיים שינויים מיד
 כעבור צורה, באותה כמעט שחזרה, קומדיה

 שלמים חלקים ותיקן תיקן ייגאל שנים: 9
ב פיה. על כמעט אותה הפך מיצירתו,

ה על להגן הצבא נשאר המתוקנת יצירה
עילאית. בגבורה מצטיין משק,

 הענץ. מכל התרשם לא עצמו מוסינזון
 פגיעה של כקרבן עצמו את תיאר הוא

 קוב־ אבא את השמיץ בחופש־הביטוי, זדונית
 אישית. מקינאה נובע הענין שכל ורמז נר

 אך פרימיטיבי סוחם־דמעות תנגב, בערבות
 שלא האיש גדולה. להצלתת־קופה הפך יעיל,
 אלפי הרודיח הנגב, בערבות מעולם לחם

אה את ניצל הקרב, חללי על־חשבון לירות
אליהם• הקהל בת

 חשוב: לקח מוסינזון את לימד זה רווח
 תמיד שווה החזית לוחמי עם שההזדהות

 החטיבתי, שד,פחדן קרה כך בקופה. כסף
 הפך אוייב, כדור של שריקה שמע שלא

 את לקשט דאג מוסינזון הלוחמים. לדובר
חביבי־הקהל. גיבורים, בצעירים .יצירותיו

 יורגז .איווי בלסורוך ״וזייוזי
 אווור לגורוך וזווז, וזטום אגו

גיוזי־ וזיו; ווז אך הרבה. ללה
 לי היו מזוז גגו ו לסרוג גובר.

ר? לא גיונז־וזוץ־לארץ. אוטזי
וזסהלוז. בוזירוז היה לא וטו?
ווזוו־ היו. לא וזיוזיגה גגו אלא
 וזוזטלכו ואוטזימי וברוזטו. גזי\.

.בגמ וגרהו ההגולבו .בגמרה
ווז?ל־ הראגמווה בפגווז רה.

והר אוגמי ווגזגמ. בהוהוזיגז וו
 גמל דגוהו וגול והרגוהו. גו.

 .-אבוריה היהה גמוהלבלה והבלודה ו להההפר להההפר. גולה לא איגמ
 ירוגמליוז אזורה .<לירוגמלים הדרך אה לבהוה ו ווחיר בבל להגזגמיך
.ג48 טהור הוהיוווג, האה הוגב. ןבטרבוה ו ווזוזסה הטבריה

תדאב־ב ברחובות חסמבת
.הופר הייהי ״אילו .  טליך בטיוה. לפהור ר? ההפגזירך וה אי\ .

 היפוריה האה טור הבהוב אה טליהג. להאביט לגלותג. לוזגמוף'אוה\.
בולה־ וביאר בבהי־ילריה, ההפלוה וטל רפהויה, וטל רוטי־אאג, טל

 הוך טבורהה. אלא בלבה אי\ ובולה ההוריה. ובולה ההוריה, בולה
 הריאה בדי טר טאהו, טה הארה גמל בוזאב? היא האהה והו. הגמסר.

 ייגאל האה גבר, (יררך להווה ואה לחייה אה טאהו טל פהן־ריג
.)9 טהור הוהיוווך

 כשק האפורים לחייו לחזור היד, מוסינזון ייגאל חבר־המשק על ;גמרה. מלחמה •יי*
 תיאר אותם החלוציות, חיי לכך. חשק שום היה לא מוסינזון לחבר־המשק אולם |במשק. |

 את משכו לא התיאטרון, בקופת המטבעות משק לקול הנגב, בבערבות לוהטים כה בצבעים
יותר. פשוטים לאנשים נועדו הם הדגול. הסופר
משהו קרה אותן, לנצל שהספיק לפני עוד אולם המשק. מן חופש שנתיים קיבל הוא

 עיראק■ מצודת כי שקוף, חיה השם יואב״. ״בקיעת בשם לנגבה קרא מוסינזון *
 שם על יואב״, ״מצודת בשם רשמית גבעית חטיבת על-ידי נקראה נגבה, ליד סואידאן,

במלחמה. שנהרג נגבה, משק חבר רובנו, יואב

 אנוש בשם סיפור מסא״י, של שבועון־הנפל באשמורת, פירסם סוסינזון הגמל. גב את ששבר
 הוא אותו. כותב החל עתה שזה גבר, דרך הספר מתוך פרק אלא היה שלא ימיו, בחציר
כתאונה. שהוסוזה רצח של מקרה בנען, לדבריו שקרה מעשה תיאר

 אדם בפי תושמץ החטיבה כי לכך התנגדו גבעתי שאנשי כשם ההתרגשות. געשה במשק
 חלוץ־לדוגמה• היה שלא אדם בפי יושמץ קיבוצם כי המשק חברי התנגדו כן פחדן, שהיד,

הסיפור. נלקח ממנו אשר הספר את יפרסם שלא ממוסינזון דרשה המזכירות
 מעציב כקרבן הפרידה את לתאר ניסה יותר מאוחר בשמחה. המשק את נטש מוסינזון

 שיש הבינותי עקרון. של ענין היה ״זה הזה: העולם לכתב הוא סיפר נשגב. עקרון למען
יוונית.* בטרגדיה כמו גורל, של מישחק כאן

 ולשלושת (השניה) לאשתו לעצמו, פרטי משק לקנות החליט היוונית הטרגדיה גיבור
 המנוח, ברט אהרון ד״ר של האישית לפרוטקציה הודות בהלוואה השיג הכסף את ילדיו.
 למד הבזק במהירות כסף. להרוויח יצא מוסינזון ייגאל גדול• היה החוב אולם בל״ל• מנהל

לסוחר. העוברת כסחורה ספרות, של המוני ייצור לו: אופיינית שנשארה המלאכה את
 מוחלט סוד ״חבורת של התיבות ראשי חסמבה, של הראשון הספר הופיע 1950 במרס
 על מעידים ששמותיהם חסמבה, של ספרים 14 מוסינזון ייצר שנים שבע תוך בהחלט״.

 חסנזבה (ג) האסורים, בבית חסנזבה (ב) בהחלט, מוחלט סוד חבורת או חססבה, (א) טיבם:
 ההפקר, וילדי חסמבה ,)1( הורדוס, המלך של הזהב ואוצר חסמבה (ד) הסוסים, ושורדי

 הערבי, הלגיון בשבי חסמבה (ח) ■המסוכן, באזור חססבה (ז) הגדול, והסוד חסמבה (ו)
 בציפורני חסמבה (יא) בחיל־האוויר, והמרגלים חסמבה (י) טורקלין, במערות חסמבת (ם)

 הגבול, במארבי חסמבה (יג) השחורה, במסינה וחאלמוני חסמבה (יב) והקיקלופים, פלורנס
נידיורק. במסתרי חסמבה הוא להופיע, העומד ,15 מספר בעזת. רחוב בקרבות חסמבה (יד)

 במדינדב שלם חדש דור ד,ולעם בהם הספרים, את לקרוא מעטים מבוגרים טרחו המזל, לרוע
 הילדים, ספרות מדוכת על שישבה והתרבות, החינוך משרד מטעם ועדה זאת עשתה כאשר

הבלתי־רצויים. הספרים של השחורה ברשימה חסמבה ספרי כל את לכלול החליטה
 לספרות־ד,ילדים יותר קרוב הוא רבות. בארצות השופע הסוג מן סתם, קיטש אינו חססבה
 מומחים מרגלים, מומחים, חבלנים הם ,10 או 8 בני חסמבה, ילדי פאשיסטיות. בארצות

 עבד עם טלפונית שיחה הקטן ירון מנהל האחרון בספר רעים. ערבים הורגי למינהו, לנשק
 לעבד ירון אומר ועצבני״. פרוע ״צחוק בעל ושחצני, מטומטם רודן שהוא אל־נאצר,
 של בגבו אקדח תקעה תמר וחברתו בעזה, הצבאי המושל לבית שחדר אחרי אל־נאצר,
 המן של בדרכם תלן שלא נאצר, עבדול אותך מזהיר ואני ישראלי. נער ״מדבר המושל:

.כסופם יהיה סופן כי והיסלר, הרשע .  ואילו מכות, סו קיבל קונצים לנו שעשה פרעה .
תריסר!״ תקבל אתה

 לו שם חגים וכאשר (מצרי). לאלמוני וחיכו החדר בפתח עמדו וצוץ ״ירון אחר: במקום
 ירון לעבר לידות והחל אקדוח שלף התאושש, מיד אן גחונו. על השתטח והלה רגל, צוץ

 של ולחייו לירידתיו קץ שס כדורים צרור שבידו, התת־מקליע הדק על לחץ ירון וצוץ.
 דיין בן־גוריון, את מעריצים דיין, ממשה אישיות הוראות מקבלים חסמבה ילדי המצרי.״

בקאהיר. הדיבוק את הבימה תציג בו היום על וחולמים הדור, גדולי ואלתרמן,
 באותה כתב הוא שנה. חצי כל חסמבה של אחד ספר בהוצאת הסתפק לא מוסינזון אולם
 של ים ועוד), שס ללא אדם צדק, יש אם אלדורדו, (קזבלן, מחזות של ערימה תקופה

 באותו שהיו בענינים תמך החרוש, בתלם הלך בכולם גבר. דרן הרומן ואת מערכונים,
האחרים. מגיניו כל שנשתתקו לאחר רק גינה הסיזון את גם בדעת־הקהל. פופולריים רגע

 אופיינית. בדיחה סיפרו הסופרים בחוגי המתגבר. כמעיין המצליח הסופר אל זרם הכסף
 עסוק. ״הוא אשתו: השיבה הסופר. עם לדבר ביקש מוסינזון, למשפחת טילפן החברים אחד

-שיגמור עד הקו על רגעים כמה חכה מחזה. לכתוב התחיל עתה זד, . . .  
 כאלה ברגעי־חולשה יצירתו. ברמת פיקפק גאון, שהוא ספק לו שאין מוסינזון, אפילו

 משפחתי. את לבסס כדי כסף צריך אני אבל זבל. שזה יודע ״אני לבני־שיחו: אומר היה
 רצה לא או ידע, לא הוא ממש!״ של יצירות לכתוב ואתחיל אפסיק מספיק, לי כשיהיה

 יצאגית־רחוב כל לעולם. נגמרת אינה אחרת, יצאנות כמו ספרותית, יצאנות כי לדעת,
לעולם. מגיע זה מועד אין מה משום אך כסף. די תאסוף כאשר שתפסיק סבורה

״הדור־ חשנון על הדור סופר
ט באוווווז, יטורגו ״וזרואינז .לון וויי\1 כא\. וז?וווגז א . כא\ יורידו .

ט.3בו י?אאו וזוזוליך לוזיי וזנול לוזווריא הרואה ארה כל וווורווזיו
בוזבורטז. ואה טיאווזרטז יטו וזרווזטז. בטוביל חלל־וורווב בא\ אי\ טריי\

 וזובטיוז טוטריט וזרגיטוים הללו גוז אך כ\. להגיר טרטינז טואיונו ויטו
 לטהור טוגןטוה ההוי ורוו?א טויור. ללא בולו, הארה כל אה הוזולט

 ה\ גה כה טויטו ?ואה היא ואה יואאי־הרוהך אה הוריה הכל בכך,
.בה לטהור הוכל לא אהה הקורטו. . הוהיגוו\, ייגאל האה (־כבטויה, ־ .

.)32 טהור
 של האמיתי ערכן על עצמו בפני הודה בהם מוסינזון, של בחייו החולשה

 — גאון שהוא — ילדותו משחר עוד בלבו שקוננה ההכרה מעטים. היו יצירותיו 1
אליו התיחסו שהמבקרים והעובדה הגדולה הקופתית הצלחתו ליום. מיום התחזקה

י נזלכת־יופי. בחירת בשעת בפעולה, מוסינזון ייגאל ׳ ז ו ׳ ג ן ך י ך ה ה חשבונה, על חי שמוסינזון הארוסה שפטל, ן
7111| |7| | | | נשותיו. משתי נפרד נען, במשק פעמיים התחתן ■הוא | # | | ח1 1| ק ל על אותו ורשם בית למענה קנה כספה, את ^|

חיי־משפחה, על להבטחותיו האמינה ומשכילה, יפה ג׳ודי, שמו. החדשה. אשתו לגיל כמעט הגיע בהם שהמבוגר ילדים, 3ל־ אב הוא כעת


