
\י2רא,י\זט ועארף וזגזצדי אר־נאצד עבר הגזגרי, מגוזרי
 את המרחב רחבי בכל מחדש שחיזק דבר שלה, האווירי המרחב את לפניהם ישראל
 חלק כי המרעיש הגילוי האימפריאליסטים. של הטבעית בת־בריתם היא שישראל הדיעה

 על רמז על־ידה, נדחו אך ישראל, עם להתקשר בשעתו י־ רצה העיראקיים המהפכנים מן
זו. התפתחות סיבות

*

1

ע הסופר לו ענה הזמנה!״ לפי סטנדרטי ש הו  בנונקונפו־ צורך אין בדורנו :כר־י־ופן? י
 ובמדינת תיקונו, על כבר בא הכל שבאמת מפני החברה, סדרי עם באי־השלמה רמיזם,
 המוחלט ההיפך זה היה לבקר. מה לסופר אץ ששוב עד מושלמת כה הברה הוקמה ישראל

האנגלית. בספרות חדשים חיים השנה שהפיחו הזועמים״, ה״צעירים של
 שחם נתן ונוחה. כדאית בר־יוסף של שהאידיאולוגיה מצאו האחרים שהסופרים נדמה

הקיבוצית, החברה של יסוד בעיות כמה לדגדג ניסה הקיבוץ, היי על רפורטג׳ה כתב
החדשה בהתישבות דרך באותה טיפל הזז חיים וותיקים. □ינון הרביעי סיפוריו בקובץ
אנשים של המופלא האפוס את לתאר הצליח שלא מזלות, חגורת סיפוריו בקובץ בלכיש,

 הקטן, בוזשוק כרטוב וחנוך באגדות־לוב, שמיר מיטה חדשה. קרקע אל הנצמדים
 תמת בנימין בישראל. הקטן האדם טיפוס עמד שבמרכזן סתמיות, ברפורטג׳ות עסקו
 בחברה והמוזרים הזרים הטיפיסים על נעול גן הקצרים סיפוריו בקובץ לכתוב ביכר

 קובץ את הוציא אלתרמן נתן משורר־החצר חבריו. רוב על בכושרו עלה הישראלית,
לבני־הנעורים. המזמרת התיבה שירי

 שהוציא *ברת, משה מדינאי־לשעבר עובד, עם מנהל פיתח רבה ספרותית פעלתנות
 חשובות, יצירות כמה ההוצאה לתוכנית הכנים גם אלא עצמו, של ספרים שני רק לא לאור
הקהל. טעם לשיפור וזולים עממיים ספרי־כיס של בסידרה פתח

 לאור השנה שהוציא סמילנסקי, יזהר) (ם. יזהר היה לכולם מעל שהתרומם היחיד
 עמוד, 1143 המכילים כרכים, בשני שנים. חמש שקד חיבורה שעל ציקלג, ימי יצירתו את

 אחת על הכיתה לוחמת בו ימים, שבוע במשך חיילים כיתת של סיפורה את יזהר גולל
 ארוכים במשפטים לעיכול, קשה בסגנון מלחמת־תש״ח. בימי הארץ, בדרום הגבעות

 ובלתי־פוסק, מסועף מחשבה״ ״שפך של הספרותית בצורה שלם, עמוד פני על המשתרעים
המדינה. דור בן הישראלי, הצעיר של הטיפוס את להעלות יזהר ניסה

 אדירת־הממדים. היצירה קריאת על להתגבר כדי חדשים שלושה דרושים היו למבקרים
 לכל שנזקקים סיפור ראיתם ״וכי פרוגרבינסקי: יוחנן ד״ר אחד־העם בית מנהל (התלונן
 את סיימו שהמבקרים אחרי אולם אחד?״) עמוד בו לקרוא כדי מילונים לעשרים הפחות

 ציקלג גבעות על המאבק מן בחריפותו נפל שלא קרב ביניהם להתפתח החל הקריאה,
 של יצירה כל לגבי כדרכם ויצירתו, יזהר על ההלל את גמרו המבקרים שרוב בעוד עצמן.
אחד. חריף נוגד קול לפחות נשמע הרי בטוח, מעמד לעצמו שקנה סופר

 התקדמות... לפנינו ״אין בישראל: מבקרי־הספרות בין החשוב קורצווייל, כרוך סען
.בכללותה יזהר) (של האמנותית הרמה של מדאיגה ירידה הכל, בסך .  אין־סופית הרחבה .
.הידוע היזהרי בסגנון הפלמ״חי, הסיפור של .  מאד קרובות ולעתים מייגעת, קריאה .

״משעממת . . .
 בלב כי לטעון יזהר, של השטחית האכסיסטנציאליסטית תפיסתו על לחלוק היה אפשר

 אולם חדשה. מערכת־אידיאלים וגם חדשה תחושת־חיים של הניצנים חבויים העברי הנוער
 עם להתמודד שניסה היחיד היוצר תשי״ח בשנת היה יזהר כי להכחיש היה אי־אפשר
 העברית האומה אל החדשה העברית האומה בן של יחסו — הדור של האמיתיות הבעיות

למלחמה. העברי האדם של יחסו החדש, הדור של העצמית הזהות חיפוש הקדומה,

 לבעליהן. הודות שהתפרסמו נשים על־ידי השנה יוצגו הנשי העולם של הקצוות שני
 בשרות הקנדי הקצין של אשתו פלינט, אודרי נכריה אשה היתר, ביותר היפה הדמות
 הזה בהעולם פלינם אודרי כתבה ).4 עמוד (ראה הר־הצופים על חייו את שמסר האו״ם

 יופיה, את הכרתי מעורבים. ברגשות הזאת הארץ את עוזבת ״אני הארץ: מן פרידתה עם
 ולא לראותו אפשר האם — לשניים שנקרע לב כמו היא ואכזריותה. צערה את וגם

 :.ו טינה כל בלבי אין יושביה? את או הארץ את שונאת אני האם עליו?... לבכות
בעלי?״ את לי תחזיר השנאה האם שנאה.

 הפורץ אשת היתד, לגמרי אחר מסוג אשד,
 ברבים נודע כאשר דנציוני. עדה הנוצץ,

 בוילה השדוד הרכוש את השקיע הפורץ כי
 בעלת אשתו, שם על רשם אותה מפוארת,
 כי לשוא הציבור חיכה משגשג, גן־ילדים

הרכוש. את תחזיר האשד,
 לעשות הוסיפו צעירות ישראליות כמה

 נערות־ של קנאתן למרבית בחוץ־לארץ, חיל
 (לשעבר רודן זיוה תל־אביב. בצפון הזוהר

 ישראל, בדי על פעמיים נראתה שפיר)
ה שלחה ספורות, שניות במשך פעם כל

 בהם עתונות וקטעי חצי־עירום תמונות ביתה
 הררית חיה צד,״ל. כגיבורת הופיעה
 בינוני, איטלקי בסרט ראשי בתפקיד נראתה

 חוזה על כשד,וחתמה חשוב להישג זכתה
 את הדהימה בן־חור, בסרט הראשי לתפקיד

 מן תמונה לארץ הגיעה כאשר מעריציה
 ערומה. כמעט הופיעה בה ההוליבודי, הסוג

 בתפקיד תיאטראי נצחון שחגגה אחרי ארצה חזרה פסקין, דינה אחרת, צעירה שחקנית
ברודוזיי. במת על פךאנק אנה

 אמנית היתד, אחרת אשד, מכל יותר הציבור דמיון את השנה שריתקה האשד, אולם
 גרמה היא ואביבה. אילקה צמד־הזמרים של הנשי הצד רווה, אביבה אחר: משטח

עם יחד באנגליה הופיעה כאשר קארדיף של במגרש־הכדורגל ולמד,ומה עולמית לסנסציה

\גז2באפ ביוזנו בנזבובוז וושפוזת־יוז בוזוושז ואביבה \\ז2איר
 ג׳ון הכדורגל ענק על־ידי הוזמנה כי השמועה נפוצה כאשר הישראלית. הכדורגל נבחרת

 בשביל שילם ״מי ד,מדבקת: השאלה והישראלית הבריטית בעתונות הידהדד, צ׳ארלס,
בעלה. של בן־דודו אביבה: תשובת הכרטיס?״

 של האמנותית לדרכם הזיקה לא הישראלי, הקהל על אביבה את חיבבה כולה האפיזודה
ואביבה. אילקה
 הקהל, חביבת זראי, ריקה זמרת: מאשר פחות לא כאשד״ שהצליחה אחרת אשד,

האמנותי. בעיסוקה מאשר מרץ פחות לא וכמחנכת כאם בתפקידה שהשקיעה
 שזכתה האחת אלמוניות. רבה, במידה תשי״ח, של הנשים נשארו השטחים בשאר

 גבר. של תפקידו על בהצלחה התגברה נשי, תפקיד מילאה לא מאיר, גולדה לפרסומת,
 במשכורת תמיד קשים, בתנאים קרובות לעתים מורות, אלפי עבדו הארץ רחבי בכל

 ישראל של והולכת הגוברת המצוקה מול לעמוד ניסו סוציאליות עובדות מאות מגוחכת.
 חגיגות את גינתה כאשר נרגשת, קריאה תשי״ח בסוף השמיעה מהן אחת השניה.
 אחת מוכות־רעב. בישראל משפחות שרבבות בשעה ל״י, מיליוני מוצאות עליהן העשור

 אשת־מופת, לתואר השנה זכתה לפידות, שושנה הצעירה האלמוניות, החלוצות
וכידידה. כמורה ערבי בכפר יחידה כעבריה בד,שתכנה המסורה פעולתה בשל


