
ר ״רוטן עי טד״' ו מנ מונו
 ה־א האחרונה, בנשימתה עתה, חשאית. יהודיה היתר.

שהו... לך לספר צריכה ״אני מתחרטת.  מעשה עשיתי מ
 בתיי. להם התכחשתי עמי. לבני התכחשתי ברום. נורא,

.ברוס עמם. להיות רוצה אני עכשיו .  כי הבטח ברום, .
.ואמי אבי ליד אקבר .  לוקח היה אבי קטנה ילדה כשהייתי .
 עורי דבורה, עורי ,עורי לי: ואומר ברכיו על אותי
״עורי׳ . .  דבורה של האחרונות המלים היו ״אלה ואכן: .

דמעות. תמונה. סוף סויתרלנו.״
 המלחמה. ערב תבור, הר על הפלמ״ח של הקומזיץ או

 קטן. הבדל עם ונחמיה, עזרא מימי החומה בוני של בניהם
:באבר־המין והשניה בשלח אוחזת אחת יד

 הפלמ״ח מחיילי מאתיים התאספו השמש שקיעת יעם
.הצעירים .  כל ללא שעות, ארבע במשן ורקדו שרו הם .

. הקצב להאטת סימן . . בשקט התרחקו וירדנה דויד . . . 
 ואהבו וליטפו׳ חיבקו והס הארץ על שמיכתו את פרש דויד

.זו את זה . החלק. גופה את ליטפה ידו .
 נלחצו והס דרכו, על להקל כדי בגדיה, את פשטה היא

 ,אני לאחד... התמזגו והם שיקחנה ביקשה והיא זו אל זה
. לחשה היא העמקים׳, שושנת השרון, חבצלת .  לחצה היא .

 שדין ,שני שדיה. את נישק והוא שדיה על שנחה ידו את
 דויד ,בשושנים... הרועים צביה, תאומי עפרים, כשני

 בזרועות איש חבוקים גדושת־אושר, בשינה שקעו וירדנה
רעותו.

 קיטי חם. ערבי קפה עם הכבש, הוגש בבוקר בארבע
 במעט. הואט והמחול השירה להט הראשון. בנתח כובדה
 היה הכבש טעם זו. בזרועות זה שכבו הזוגות מן רבים
.נהדר . .

. . השו המדורה באור בפרצופים הביטה פרמונט קיטי .
 מדים בלי צבא מין איזה זה? היה צבא מין איזה קעת,

 הגברים בצד לוחמות הנשים בו צבא מין איזה ודרגות?
אלה? גורי־אריות־יהודה היו מי ובכידון? ברובה
 קרה וצמרמורת בן־כנען, ארי של בפניו הסתכלה היא
כמהלומה. עליה ירד מחשמל גילוי בגופה• אחזה
 העברים אלה היו בני־תמותה. של צבא היה לא זה

 ואפריים! ויהודה וראובן דן של פניהם אלה היו הקדמונים!
ושאולים! ויואבים ודבורות שמשונים היו הם

 יכול היה לא בעולם כוח ושום ישראל, צבא זה היה
בו. היה אלוהים כוח כי בעדו, לעצור

 אולי הר־תבור, במרומי הפלמ״ח והשתגל לחם חי, כך
 נותקה לא כי במאבק. שימשיכו חדשים גדנ״עים לייצר כדי
השלשלת. עוד

 של במבול העולם את הציפה שבריתיהמועצות בתקופה
 הנצחי: המשולש על בליגלוג דובר תעמולתיים, סרטי־זבל

 הוא יורים ליאון של הנצחי המשולש והטראקטור. היא הוא,
:למשל המשיחי. והחזון היא הוא, אחר:

 רמזה קרן נחל־עוז. היא בנחל־מדבר, קדמית עמדה
 הסתלק והוא השמירה, את עצמה על תקבל כי לשומר
. ידענית בהבעה . גדר־התיל. דרך השדות, לעבר צפתה קרן .

ב כשביקר יורים, ליאון על־ידי שהוכן התסריט את פסלה
טובים. סרטים גם הסריט פרמיננר זו. חברה חשבון על ארץ

 שניצולו, טמבל שירליי מעין (קרן, שניהם שקט. היה הכל
 כאיש למוות שנידון ורשה מגטו הנער ודוב, ההשמדה, מן

והת והתחבקו הקיר על שלהם הרובים את השעינו )7אצ״
שקו...  ,הם אמר... הוא נהדרות' חדשות לי ,יש נ

.באמריקה להשתלמות שאסע רוצים .  לאמריקה אסע לא .
בלעדיך.׳ אחר מקום לכל או

 עזה את וראתה השקיפה היא מאד. שקטה 'היתה קרן
 ,איני השוחות. ואת מגדלי־השמירה ואת במרחק, מתרוממת

 כאן. התחלנו ,רק לחשה. היא נחל־מדבר,׳ את לעזוב יכולה
ביום.׳ שעות עשרים עובדים הבחורים

 לסבול יכול איני ! לשנתיים ממך רחוק להיות ,איני.יכול
 בזרועותיו אותה ותפס קם הוא ליומיים:!׳ אפילו יעוד זאת

 לנשיקה, נשיקה השיבה והיא בנשיקות, פיה את וכיסה
 ולחייהם פעם, ועוד פעם עוד אותך׳ אוהב ,אני קראו ושניהם

 גוף את איש חיפשו וידיהם ומדמעות, מזעה רטובות היו
קראה. היא עכשיו!' ,כן! הארץ. על שכבו והם רעותו
 אגרופיו. את קימץ הוא רועד. ועמד רגליו על קפץ דוב
,זאת! להפסיק ,עלינו
 כרע דוב קרן. של החרישי לבכי פרט שקט, היה הכל

.מאחוריה .  שוס זהירים. יותר נהיה שגיאתי. היתה ,זו .
 רע שיהיה דבר אעשה לא שנתחתן... עד יקרה לא דבר

אמר. הוא בשבילך,'
לבסוף... קרן אמרה לקיבוץ,' שנחזור ,מוטב

המר. הסוף עד והקיאה, והלאה הלאה וכן
★ ★ ★

 עליה הוסרטו וכבר ישראל, על ספרי־זבל נכתבו בר ץי•
 זה ספר אולם האש. עמוד עד במדבר מחרב סרטי־זבל, ^

רגילים. אינם זה וסרט
 יצירה לייצר התכוון הוא זה, ספר לכתוב יוריס כשניגש

 במלחמה טולסטוי כמו צנוע היה לא הוא מונומנטלית.
 כמו לא גם בלבד. אחת מלחמה בתיאור שהסתפק ושלום,

 התכוון יורים תקופה. רק שתיאר השקט, בהדון שולוחוב
 ועד הבילו״יים מימי החדשה ארץ־ישראל את רק לא להנציח

וה היהודית ההיסטוריה כל את אלא מיבצע־סיני, אחרי
 גם להנציח התכוון הוא היום. ועד אבינו מאברהם עברית,

התנ״ך. את
 מאות כמה של רשימה לחבר היה יכול קטנוני אדם

 והמעידות הספר, של אורכו לכל הפזורות עובדתיות שגיאות
 גרועים יותר הרבה אולם בנושא. מונומנטלית בורות על

 בהם כי היבשות. העובדות נכונות בהם הספר חלקי דווקא
 הכר. בלי עד הדברים רוח מזוייפת כמה עד יותר עוד בולט
 — העובדות את בברונכס הקטן לאיציק מישהו סיפר כאילו

והעקוב הפורה דמיונו כיד אותם משחזר הקטן ואיציק
 עצמו שישים כדי ממש תהומית חוצפה לאדם דרושה

 לו שאין לתקופה ומנציח־סופי פוסק־אחרון היסטוריון־יחיד,
 שהם לדברים להם, שותף היה שלא למאורעות עליה, מושג
הדליל. לכשרונו מעבר שיעור אין ועד לבינתו, מעבר

 את ההופך הכשרון וזה ליוריס, יש אחד כשרון אולם
 את — שלו הקהל את מכיר הוא לאומית. לסכנה אקסודוס
 התסביכים את הוליבוד, יצרני של האינפאנטילית תפיסתם

 של ביותר הנמוך המשותף המכנה את הגטו, יהודי של
 מסחרי לעסק הוליבודי סרט־ענק ההופכים המיליונים מאות

 בסט־סלר, יהיה זה ספר כי מראש מובט,ז היה לכן מכניס.
עצומה. הצלחה ינחל הסרט כי מראש עתה ובטוח
 ואת סרטי־הזבל את עוד זוכר אינו איש הסכנה. זוהי

 מלחמת את לנצל סוחרי־עט־ומצלמה ניסו בהם ספרי־הזבל
 המונומנטליות, יומרותיו בגלל — אקסודוס אולם ישראל.

 יישכח לא — יורים של המיוחד המסחרי כשרונו בגלל
במהרה.

★ ★ ★
ובתנועת אפם בעיקום בקולנע הלוחמים סנוכים ש **
 הוא הקולנוע — לרעה או לטובה שטות. זו זילזול. '

 אחד, מוצלח סרט ההמונית. התודעה לעיצוב אדיר מכשיר
 את להטביע יכול כתוב, בבטט־סלר קשור כשהוא ביחוד
 יחסם את ולתמיד אחת ולקבוע העולם עמי על חותמו

מסויימת. לפרשה
 את ראו מיליונים מאות הרוח. עם חלף למשל, היה, כזה
 היחס נקבע אז עד הספר. את קראו מיליונים עשרות הסרט,
 הרוח עם חלף תום. הדוד אוהל על־ידי מעביד־העבדים לדרום
האמרי הציבור ואף כולו, העולם רואה עתה זאת. כל שינה
 בדמות תקופת־העבדים של ארצות־הברית דרום את קאי,

 על־ידי ונשברה שנדרסה ויפה, נאורה סימפאטית, חברה
במאוחר. ניצחו מעבידי-העבדים והמכוער. האכזרי הצפון

 נאפוליאון לכדור־הארץ, מסביב בלתי־ספורים מליונים לגבי
 המגוחך התיאור בראנדו. מארלון של פניו את עתה נושא

בונפרטה. קיסרות של ההיסטוריה את החליף דזירה של
 רק — ישראל למדינת הדבר אותו את יעשה אקסודוס

 שתי אותן מאשר דל יותר הרבה בכשרון כתוב הוא יותר.
 תפיסה עם להתמודד צריך הוא אין אבל — היצירות

 ההיכרות זאת תהיה רבים, למליונים לו. שקדמה מסורתית
 הזה הראשון והרושם — בוניהו ישראל מדינת עם הראשונה

הקובע. יישאר
 בן־כנען, ארי בדמות החדש? העברי את יראו הם איך
 יהודי, ס.ס. איש מעין ביד, השוט עם שגדל העליון האדם
 כל את מקדשת המטרה כי הסבור יהודי ורגש, נשמה חסר

 בלבו רק לבצבץ היכולה אידיאלית דמות זאת האמצעים.
 בו שיש לאומי, תסביך־נחיתות אכול גלותי, יהודי של

לפוח. חולנית הערצה
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 בספר, האנשים בל כסו קוב. ג׳י. לי על־ידי ישוחק הילדים,
ואופי. דמות חסר עתונאי — אדם בן־ של קאריקטורה זוהי

 הציני המישחק בצורת הישוב? מאבק את יראו הם איך
 חסרי־ישע ילדים מאות שלוש שהעלה הפלמ״ח, שליח של
 עשרה — תור לפי להתאבד עליהם ופוקד רקובה אוניה על

הבריטים. נגד העולם את לקומם כדי — ליום
 מלחמת־ בדמות מלחמת־העצמאות? את יראו הם איך

 על תמי-עור) (או אממי־עור המוני מסתערים בה אינדיאנים,
 גיבור, יהודי כל כזבובים. ונופלים המנותקים, הלבנים קומץ

פחדן. ערבי כל
 עצמם? המדינה בני עם יהיה מה העולם? רק למה אבל

 מאורעות את ישראל מתושבי מעוט רק זוכר עתה כבר
 עולים המוני ובאו חדש, דור גדל להם. שקדם ומה תש״ח

יוד אינם שוב הישראלי בבית־הספר א׳ כיתה ילדי חדשים.
להיפך. או לרומאים, קדמו האנגלים אם בבטחה עים

 ועד לעולם יקבע זה וסרט — אקסודוס את יראו אלה כל
 הרומן הבכורים• ואחיהם אבותיהם מעשי את ראייתם את

 בל־ שנאה בה יטע נשמתם, את ירעיל המונומנטלי הזעיר
שובי התנשאות של זרע בה יזרע ערבי, דבר לכל תימחה
 הנאציים ההיסטוריונים כמו כי ומבחילה. עקרה ניסטית

 גזע הם עמו בני כי באמונה יורים חדור מגדף, הוא אותם
 ויריביהם אויביהם וכל במאומה, שגה לא שמעולם עליון
ושודדים. רוצחים של ותת־אנושי שפל גזע אלא אינם

★ ★ ★

 אין מה?״ ״אז מלים: בשתי המגיבים ישראלים ש ן
 בהכרח החודר הרוחני הרקבון על יותר המעידה תגובה

 'בסיבור עוסקים מנהיגיה ושמיטב שנור על החיה לחברה
 היד את בינתיים לשלשל כדי בחו״ל פתאים של אוזניהם
לכיסם.
 בדיוק קצין, של דרגות הנושא צבר, לי אמר בכך?״ ״מה

 ישראלי ״כל עליון. אדם בו רואה שיורים טיפוס אותו
 בכלל אם מצחוק, יתפקע הספר, את שיקרא בענינים, המצוי

 יתלהב בוייטצ׳פל או בברוקלין יהודי ואם .30 עמוד עד יגיע
בכך?״ רע מה — למגבית כסף אחר־כך וייתן מזה׳

 הלבנים שהכובשים כפי היהודים אל מתיחס זה צבר
 מכרו כאשר באפריקה, הפראים הנייטיבס אל פעם התייחסו

 אולם ושנהב. זהב תמורת חסרי־ערך כדורי־זכוכית להם
 מוכרת אינה לאקסודוס שלה הגושפנקה את הנותנת המדינה

ודמותה. צלמה את — עצמה את מוכרת היא כדורי־זכוכית.
★ ★ ★

 על—וקולנועית ספרותית צנזורה לכל מתנגדים נו
 אקסודוס הסרטת בעד בכוח למנוע מציעים אנו אין כן

בישראל.
 בצורה יבהירו הישראלי והציבור ישראל ממשלת כי די

 מנערים שהם למורת־רוחם, היא זו יצירה כי חד־משמעית
ממנה. חוצנם את

 כדי הזדמנות כל הוחמצה לא ההיפך. נעשה שעה לפי
 המדינה. של הרשמי הבטאון הוא אקסודוס כי לעולם להוכיח
 600ב־ המאוחדת היהודית המגבית של למודעה הדומה הספר,

בדיוק. זו למטרה נוצל אמנם עמודים,
 אדירה מכונת־תעמולה עומדת מדינת־ישראל לרשות

 הקאתולית המכונה מלבד לה דומה שאין מכונה בעולם,
 לבסט־ אקסודוס את הפכה זו מכונה הקומוניסטית. והמכונה

 באשר לסרט. השרות אותו את לעשות עלולה והיא סלר,
 לתוך תדחוף היא נס, על הסרט את תרים זו מכונה

נוספים. צופים מיליוני מאות האולמות
 אם מותר• הדבר אם לחשוב אחרונה שהות ישנה עוד
 לעברנו כבוד של עצמי, כבוד של אחרונה טיפה בנו שרדה

 המוצע המחיר כי אף זה, מעשה־זנות נמנע — ולעתידנו
מאד. גבוה


