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וידוע מוכר האלמוני: החיילצע<ר
 לא אלמונים. חיילים שאין כימעט ישראל במילחמות

 המילחמה חללי יום־הכיפורים. במילחמת גם כאלה היו
 במעט היה לא שבהם. האחרון עד זוהו נמצאו, שגופותיהם

 ידידים אבות, בנים, :בו נגע לא שהשכול בישראל בית
 ששכלה מישפחה של כאבה את כאב אזרח כל ומכרים.

 הנופלים 270מ־ס אחד שכל ולמרות מבניה. שניים או אחד
 ואלפים ומישפחה, מקום של וזהות ודרגה ותואר שם נשא
 האומה חבה נפילתו, ונסיבות לחימתו סיפור את לספר ידעו
 מלבד דבר אמר לא ששמם לאלה דווקא כבד חוב כולה

למישפחותיהם.
 סקרבינסקיס פבלו היד. תשל״ד שנת של הצעיר האיש

 או מקרית־שמונה בוקובזה עמום או החותרים, מקיבוץ
 ביום־ ששירת יחד, גם ואלמוני מזוהה מחיפה, שחר חיים

 אותו גויים או הקבע, בצבא או סדיר בשירות הכיפורים
 את לבלום כדי נואשת מילחמה שלחם למילואים; יום

 שיצא או נחותים, בתנאים ערב צבאות של פלישח־הפתע
 אל מהבית, הרחק המילחמה את ולהעביר אותם להדוף

 וידוע, מוכר הכל־כך האלמוני החייל — שלהם שיטחם
מנהיגידבחייו. מחדלי מחיר את לשלם שוב שנאלץ

פתוח פצע השמלה: האם
ב בתים אלפי התעטפו אחת שנה תוך פעמים שלוש

 בשורות אליהם הגיעו כאשר תחילה, שחורים. ישראל
 את הובילו כאשר בשנית, יקיריהם. נפילת על האיוב

 ובשלישית ארעיים. בבתי־קברות זמנית לקבורה גופותיהם
הצב בבתי־הקברות למנוחודעולמים הוטמנו כאשר —

 לו שאין וכאב ויגון שכול, של מהלומות שלוש איים.
 אחד ובכל ובימי־ד,זיכרון ביום־השנה הסוף. זה ואין מרפא.

החיים. על הנופלים של זיכרם יעיב שביניהם מהימים
 אם שגם יתומים, של חדש דור :אלמנות, של חדש דור
 ובבנייתם חייהם בשיקום השנים במרוצת ניחומים ימצאו
 ורק בנפשותיהם. חרותות עמוקות צלקות יהיו מהדש,

 ויעלה שיגליד מבלי פתוח, הפצע תמיד יישאר אחת אצל
 דמותה תחליף. אין שלקורבנה השכולה האס ארוכה:
 פניה את מליטות שידיה העיניים אדומת השחורים, לבושת

 האשד, גורל נציגת בתשל״ד היתה יגונה, על לכסות כדי
הישראלית.

ורפואההסתה קוק: הוב אנד: אווי די הקובה פו
 התגלתה לפניה, אחרת שנה מבכל יותר בתשל״ד,

 השלכות בעל מדיני כגורם בישראל הדתית הקנאות
 לקראת הישראלית. החברה של דמותה לגבי לכת מרחיקות

 הארכיבישוף את הביטחון זרועות עצרו כאשר השנה, סוף
 בסיוע כחשוד קאפוצ׳י, הילאריון היווני־אורתוךוכסי

 יד ובמתן נשק בהברחת הערביים, הטירור לאירגוני
 כיצד בישראל רבים צדקנים תמהו ורצח, חבלה למעשי

 הם רמה. כה דתית כהונה עם טירור פעילות משתלבת
 אלה בקרב המיתרס, של השני מהצד כי מכך התעלמו

 ״דת״ המושג השנה הפך בפיהם, היהודית הדת שרוממות
חשוכה. ללאומנות נירדף לשם

 למשבר הישיר הגורם היה גורן שלמה הראשי הרב
 הלכה פסק בשל מהממשלה, המפד״ל ולפרישת ממשלתי

 מעבר- היושבים אחרים, רבנים יהודי. מיהו בשאלת שנתן
 של מדיניותה על להשפיע ניסו מישראל, רחוק לים,

 מכולם יותר אולם במדינה הפוליטיים החיים ועל הממשלה
 קוק, הכהן צכי יהודה הרב הריאקציה כסמל התבלט
 חוצנו את שניער המפד״ל, ישל לשעבר המוסרי מנהיגה
 מרד היא האמיתית שמהותם למעישים בגלוי הטיף ממנה,

 ההתנחלות ניסיונות מאחרי עמד הממשלה, בסמכות
 כל להכשיל שנועדו הכבושים בשטחים הפרטיזניים

ומדינות־ערב. ישראל בין שלום להסדר אפשרות

 הרפואה, מיקצוע האדם, שבעיסוקי ההומאניים אחד
 הסטודנטים עלילת בישראל. אחת לא בתשל״ד הוכתם

 הסרטן מומחה פרשת ירושלים. באוניברסיטת לרפואה
 שנחשד הופמן, ארנסט אברהם הפרופסור העולמי,
 היה לא רווחים, לצבירת חשוכי־מרפא מישפחות בניצול

 בישראל. הרופאים מעמד של קרנו את להרים כדי בהם
שבי רופאים לאלפי עוול גרמו אלה חריגות פרשות אולם
ובהקרבה. בקדושה במסירות, יעודם את הממלאים ראל

 פראנד, אורי הד״ר היה האחרונים אלה של נציגם
 בשטחים הרפואה לפיתוח עצמו את שהקדיש צעיר רופא

 אות את נשא פראנד אורי ישראל. על־ידי המוחזקים
 במילחמת שלו הגבורה מעשי בזכות צה״ל של המופת

שהס הצנחנים ביחידת כרופא שירת באשר ששת־הימיס,
 הקים המילחמות שתי בין התחמושת. גיבעת על תערה

משרד־ד,ברי לסמנכ״ל הפך באל־עריש, בית־החולים את
השטחים. לענייני אות

 כרופא שירת הוא יום־ד,כיפורים מילחמת פרצה כאשר
 נפלאות שעשו רופאים מאלפי אחד הדרום, בחזית קרבי

ומצ ישראליים חיילים אדם, חיי להצלת המילחמה במהלך
 הפסקת־האש, יום ,1973 באוקטובר 24ב־ כאחד. רים
 סואץ. מהדר־ פצועים לחלץ שטם האחרון במסוק יצא

פראנד. אורי הד״ר גם ביניהם נהרגו. ונוסעיו הופל המסוק

ט ר פו : זןס ו נ זהב בו
 הגביע מישחקי השנה, של המרכזי הספורט במאורע

 נטלה לא בגרמניה, השנה שנערכו בכדורגל העולמי
המוקד המישחקים בשלב עוד נשרה נבחרתה חלק. ישראל

 כמעט לרתק אלה מישחקים הצליחו זאת למרות מים•
ההולנ הנבחרת עם הזדהו שרובם המדינה, אזרחי כל את

לאלילם. קרויףז, יוהאן כוכבה, את הפכו דית׳
 הישראלי הספורט היה יכול היחסית ויכולתו רמתו את

 השנה בסוף שנערכו אסיה, במיישחקי לבחון ענפיו כל על
 גם היו אך וביזיונות, כישלונות -שם היו בטהראן.
 ספורטאים של סירובם בגלל הושגו מהם חלק הישגים.
 אולם ישראל. עם להתמודד וצפון־קוריאניים סינים ערבים,

 והכדורסל, הכדורגל נבחרות של אלה כמו הישגים, כמה
 רוט־שחמדרוב אסתר האתלטיות של ומדליות-הזהב

 בהתחשב מרשים קציר היוו אכדמוביץ/ ואורית
 מיליוני מאות בנות מעצמות נציגי על גברו שהם בעובדה
 היה כה עד ביותר הבולט האישי ההישג אולם תרשבים•

 בלתי- ובאופן שהפתיע גרגר, דן החיפאי השחיין של זד,
 ב־ מטרים 100 למרחק במישחה במדליית־הזהב זכה צפוי

חתירה. סיגנון

תיקווה מיטלפונקט: הילדת<אסרון
 של הפונקציות כאחת בישראל התיאטרון של גסיסתו

תשל״ד. פני על גם התמשכה הי־שראלית, החברה תרבות
 האוואנ־ או הקלאסי התיאטרון של הפתוח קיברו על

 היצירה פרחי לפרוח החלו להיקבר, עדיין שסירב גארדי,
 חנוך זו פריחה נציגי היו קודמות בשנים אם המקורית.

 מדיניותו בזכות בעיקר השנה, הרי קינן, !עמוס לוין
 נוספו קוטלר, עודד של בהנהלתו החיפאי התיאטרון של

 שכתאי יעקב סוגול, יהושע כמו חדשים שמות
 ניסויי״ בחזקת עדיין היתד, יצירתם מיטלפונקט. והילל

 בתיאטרון חדש עידן לפריחת תיקווה נסכו הם אולם בוסר,
 יליד ,25 מיטלפונקט, הילל היה בהם הבולט הישראלי.
באוני הסטודנטים עיתון של הסיפרותי והעורך תל־אביב
 וזיקוותו מיטלפונקט, של מחזהו יתוש. ת״א, ברסיטת
 ובתחושות־ בבעיותיהם -שעסק נחמני, רחוב של האחרונה
 כי הוכיח הקטנה, בתל־אביב קטנים אנשים של האשמה

 לבעיות, הקשורה המקורית הישראלית לדראמה סיכוי יש
הזו. הארץ של האמיתית ולמציאות לאנישים

ת מנו לדבריהונתןא
 היה זאת ובכל שירה. ספק ספרות, ספק תיאטרון, ספק

 ודני גפן יהונתן של והדו־שיח המונולוגים ערב
 זה (בינתיים בינתיים הכל זה השם את שנשא ליטאני,

 הארץ. של האמנות בחיי יוצאת־דופן תופעה בבחינת הכל)
 זה הרי דווקא, האמנות של בקטיגוריה להכלילו ניתן אם

 סטיריקאי משורר, גפן, יהונתן מביא זה שבערב משום
 שהוזנחה אמנות מלא מיצוי לידי ילדים, ספרי ומחבר

 בשפתם האנשים, אל לדבר לדבר. האמנות :בארץ לחלוטין
 נושאים על אליהם לדבר ;נבובה בפראזולוגיה ולא שלהם

 לעודדם כדי אליהם לדבר ;אותם וד,משמחים להם הכואבים
 התחנחנות, וללא הצטעצעות ללא לדבר ;יחד גם ולהרגיזם

 מבוטלת. בלתי ובהצלחה זאת, עשה גפן יהונתן הלב. כל עם
 סימפטומים הם והאטימות ההתבדלות הניכור, בה במדינה

 וכאשר הישג. זהו מסוכנת, חברתית מחלה של ראשונים
 מוכנים שהאנשים אלא לדבר, רק לא אפשר כי מסתבר
כמה. פי גדול הישג זהו לשמוע,

ת רו פ שתיקה קניוק: יוזםס
 — ההוכחה המוזות. שותקות — התותחים כשרועמים

הולי לא העצמאות, מילחמת מילבד מילחמה שום ישראל.
 מילחמת חשיבות. בעלת ספרותית יצירה בישראל דה

 יום- מילחמת האלבומים. סיפרות את הולידה ששת־הימים
 המחדל דוגמת העצמית, ההלקאה מחקרי את הכיפורים

 הספרות פורחת המילחמות בין השנה. של המכר רב שהיה
 היו השנה זה בתחום הבולטות היצירות שתי התעודתית.

 הרוח עליונות את שהמחישו נכים, של מאבקיהם סיפורי
 רשל בובה, של רגל העליון, יעקכ של ספריהם הגוף. על

 את הספרות בתחום סיפקו מייזלנז, אלי עופר, תהילה
בטלוויזיה. איירוגסייד שעושה מה

 השנה התעלתה הספרותי הרומן בתחום אחת יצירה רק
 יורם של האוטוביוגרפי הרומן זה היה לבינוניות. מעל

 חשיבות השנה. איש בתואר אותו שזיכה סוסעץ, קגידק,
 היתד, הצרופה, ל-שירה או לספרות מעבר חברתית־פוליטית,

גי. המישורר של לפעילותו ש חופים, בין גשר הקובץ י
 יהודים ומשוררים סופרים יצירות יחד נכללו בו בעריכתו,

 שני בין והתקרבות להבנה לתרום בדי בו היה וערבים,
העמים.
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