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בדו עד טרמפ
ם, ״גיבורים א. הודי  פרובלמטיקה י

יהודית״
 בלו, .סול האמריקאי, בסופר בחרה השוודית האקדמיה

 סופר — בלו של בחירתו .1976 לשנת נובל פרס כחתן
קוסמופולי במשמעויות בכתיבתו העוסק יהודי, ממוצא

 בטרקליני־התרבות־ כמעט־אירוטית לריגשד. גרמה טיות
 מועטים לא סופרים של כרבולות והזקיפה של־ישראל,

יהודית. ואחווה קירבת־דם של בזקיפות בארץ,
כתח בארץ המשמשת המשומנת, התיקשורתית המכונה

בהי לפעולה מייד נכנסה ולערכי־תרבות, לתרבות ליף
 העי- של ובמאמרי־המערכת במוספי־הסיפרות גבוה. לוך

שיי של תרבותיות קביעות מייד נקבעו חונות־היומית
 בעל לסיפרות הדף עורך יפה, א.ב. שעשה כפי כות׳

 הפרס מקפלי ברשימת כלו של ״...שמו הנזשמר:
 רק לא ויקר ככור מוסיף * כעולם הגכוד! הסיפרותי
 הוא ואותה משתייר הוא שאליה האמריקאית, לסיפרות

 מכניו אחד שהוא היהודי, לעם גם אלא רשמית, מייצג
 כל כיותר. והקונטרוכרסיאליים המתוחכמים המודככים,

יהו גיכוריו :יהודיים ספרים הס לאחד, פרט ספריו,
 סול יהודית... וסכיכה אווירה יהודית, פרוכלמטיקה דים,
 הגותי־מטאפיזי, מיד לדרגהג היהדות את מעלה כלו

 האנושות של •*• ** הימן׳ ,קונדיסיון למעין אותה הופך
.זה כעידן . ״ .
 והט- במסך, ידיה טמנה לא הישראלית הטלוויזיה גם
 לדבריו כרקע להציג שלה, במגאזין־השבועי עצמה, ריחה

 יהודי- כ״סופר בלו את שהגדיר השדר, של הנרגשים
שנע קלאב, פא״ן בקונגרס שנלקחו תמונות אמריקאי״

 וחתן בלו, נראו בסרט כשנתיים. לפני בירושלים רך
בי כאשר משוחחים בל, היינריך פרס־נובל, של אחר
מס שאינו ברטוב, חנוך של המתגמד חיוכו מרצד ניהם
 ואכן, בלו. סול על שלו נסיונות־הטרמפ את כלל תיר

 האחרון ספרו על מאמר־ביקורת ופירסם ברטוב הזדרז
 במעט לא המזכירה ביקורת הומבולדט, תשורת בלו של

 אוף רוויו יורק בניו זה ספר על שפורסמה אחרת ביקורת
 של סיפרו בעזרת לנגח מנסה ברטוב כשנה. לפני בוקס,

 במאמרו: כותב העכשווית, הסיפרוודהעיברית את בלו
 השואב עירני, גדול, מוח של כגאונו טסויפג ספר ״...זה

 מן לא הרוטטים, החיים של מלב־ליכם חומריו את
"הליטרטורה של הצרות הסימטאות . . .

 הוא הישראלית בתרבות פסטיבל־בלו כי להניח יש
 הסופר- את להציב יורה שר־החינוך בנקודת־הזינוק.

 ליד או עגנון, ש״י ליד בתוכנית־הלימודים, האמריקאי
 כניסתו על נתבשרנו החודש שרק גרינברג, צבי אורי

 מתוך חלק ויהפוך בלו יצטרף כך לתוכנית־הלימודים.
 ה״הוויידדהתרבותית״ מתוך חלק שלגו, הכבוד־הלאומי

 מכנה־משותף כל שאין מכך, יתעלמו והכל לנו. שאין
זה. כישרוני סופר לביו בינינו

שק היה ״אילו ב.  הייתי — לי מתח
״ גם כותב ת סי מו קי ס א ב

התר בחיי בלו, סול של זו מתדמית ספיקות מלא
בירד **• 1975 בנובמבר אותו ראיינתי הישראלית, בות

 הוא רחוקות, לעיתים המחולק יותר, מכובד פרס *
 זה בפרס מרוטרדאס. אראסמוס לזכר אראסמום״, ״פרס

בובר. מרטין הפרופסור בזמנו זכה
האדם. של מצבו **

 והוא שגריר, מיכה עם ביחד ערכתי הראיון את •*•
.12.12.75 מיום בהארץ פורסם
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 כסופר להצגתו בקשר שאלות כמה והעליתי שלים,
 לו נראית כיצד אותו שאלתי כאשר ״יהודי־אמריקאי״.

 ״סיפרות-אמריקאית״ בין בארץ לעשות שנהוג ההפרדה,
 צינית היתה תשובתו יהודית־אמריקאית״, ״סיפרות לבין

:במידת־מה
 ובמיל־ כמשכר־תמיד הנתונה חכרה היא ״...ישראל

 עובדות־ את רואים שהישראלים לי נראה לכן חמה.
יהו הסופרים, אין בארצות־הכרית כשחור־לכן. ההיים

 לי, כאשר הדכרים. פני את כד רואים ולא־יהודים, דים
 אמריקאי סופר אמריקאי. סופר אני שראשית־כל הרי

 לסופר־יהודי, להיות מעוניין הייתי אילו יהודי... ממוצא
מיש ללמוד על־מנת לספריה כילדותי הולד שהייתי הרי
לספ הלכתי אני אכל דרייזר. תיאודור את ולא — נה

 — אנדרסון שרווד ואת דרייזר את לקרוא על־מנת ריה
 כיכולתי כיצד כן, אם פרץ. וי״ל עליכם שלום את ולא

מצ אני למעשה שהנני... מה הנני ? יהודי סופר להיות
יחסי־ של זו מהומה תיד אל להיגרר הצייד על טער

ל לו סו מ

 אידיאולוגית. לוחמה של זה מילולי סיגנון או ציכור,
 את להכין באפשרותי שיש ואציין, אתכחש, לא אד

 מבחינתי, אד הישראלים. של הזאת נקודת־ההשקפה
עיר״.״ כל חסר הוא סיפרות־יהודית־אטדיקאית של המונח

 בלו סול של תגובתו את לבחון ניסיתי זו בנקודה
 השקפה בעלי בארץ, מבקרי־סיפרות על המקובלת לטענה

 עמוסים שספריו העובדה לפשר ושאלתיו לאומית־יעודית,
 סופר־אמרי- מכל יותר יהודיות, דמויות של בגלריה

אחר: קאי
 ממיזרח־ שמוצאה מישפחה כקרב שגדלתי ״...העובדה

 שוחחנו בכית לשונה. היתה שהאידיש מישפחה אירופה.
 כעצם, וזוהי, ל,חדר׳. הלכתי גם ורוסית. אנגלית אידיש,

 לא יהודי ממוצא אחרים סופרים כה. שגדלתי התערובת
 יודעים הם אין למעשה, הזאת. הישירה החווייה את עכרו

שלי השפעה תחת המצויים כני־אדם מה, אלא אידיש...
 :לומר מתחילים ופאשיזם, מילחמה של לחץ או לית,

.יהודי סופר הנו הזה הסופר . .

 למעשה, חינם, ספרי שכל לציין עלי כל ״.״ראשית
למ שכוונתו חשוב, מרכיב כהם מצוי כן קומיים. ספרים

 לראות תמשיד אם אליהם. מדי רצינית התייחסות נוע
 הכרתיות שאלות לבחון ניתן כעדה אשר עדשה, כספרי,

 תעיין אם אד כיותר. משונים לד ייראו הם פוליטיות, או
 קוראים והכריטיס האמריקאים שמרבית לרוח כהתאם כהם

 אותם שתראה הרי — קומיים כספרים כעיקר — אותם
 שאנשים לי נדמה הצער, שלמרבית אלא אחר. באופן
 חוש- את מאבדים מתמיד כמשבר הנתונה כהכרה החיים

 שריחוקה חושב אני לקומיות. טעמם ואת שלהם ההומור
ני תיד המיזרח־תיכוני, מהקונפליקט ארצות־הברית של
 מביאים אמריקה, של הכלכליים שבחיים הביטחון צול
 מכדה. סיפור של זה סיגנון לטפח באפשרותנו שיש לכך
"מהכל שהתעלמת הרי זה, מדכר מתעלם אתה אם . . .

 את בלו סול מתאר סאמלר מר של כוכב־הלכת בסיפרו
 במהלך בישראל לבקר היוצא קשיש, יהודי עיתונאי גיבורו,

 שמשכו לסיבות בלו את שאלתי מילחמת־ששת־זזימים.
 ותשובתו הלוחמת, לישראל להגיע סאמלר גיבורו את

פסקנית: היתה
כרוסיה. 1917 מהפיכת לכסות יצאו רכים ״.״אמריקאים

 גם כיותר. טבעי מעשה הוא סאמלר של שמעשהו כד
 הוא האמריקאים של שיצר־הנדודים לשכוח לד אסור
 מילחמת־העולם לפני עוד החלה זו תופעה כיותר. נפוץ

 אל האמריקאים זרם את רק פתחה המילחמה הראשונה.
 כד הזה. היום עצם עד הנמשך נחשול לאטלנטי, מעבר
סאטלר.״״ של זה כמעשהו יוצאת־דופן תופעה רואה שאיני

בהארץ, כהנוב ז׳קלין של ממאמר קטע כאן לצטט מעניין
_ :בישראל סאמלר של ביקורו על כותבת היא שם

 את ההישארות-בחיים, את בעיניו מסמלת ישראל ״.״הרי
וכאו אישי כאורח שכחה. העולם כי שדומה השפיות, סוג
 ,ערוגו־ את כאן לטפח היהודים ממשיכים קולקטיכי רח

 כשיש אלימות נוקטים יהיה, אשר יהיה הקטנות׳, תיהם
 כשם עצמה, כשל אותה, מאדירים אינם לעולם אד צויד,

"׳ה,שיחדור . .  התכוון זו מעין שלאינטרפטציה נדמה .
 בחברה החיים שאנשים לי ״נדמה אמר כאשר בלו סול

 שלהם חוש־ההומור את מאבדם במשבר־מתמיד, הנתונה
״ טעמם ואת ת.,. מיו קו ל

 ״.״אני :בלו סול אמר ראיון, באותו דברו בהמשך
 כספרי שהקוראים העובדה את מזלי, לרוע זאת חושב

 לחפשם. שמיותר כמקומות נפתרות משמעויות מחפשים
במו תשבצים לפיתרון המשול מעשה זמן. של כיזכוז זה

 צ מרשים מעשה זה אמנם פוף־השכוע. של העיתונים ספי
 מתאמצים שהקוראים כד על מעיד הוא אך עצמי׳ כפני

 מתור כנראה עיניהם. לנגד הכתובים מהדברים להתעלם
"אחרות מחשבות על־ידי מוטרדים שהנם . . .

 לשבץ אותו המביאה לסיבה בלו את שאלתי כאשר
 וחד־ פסקנית תשובתו היתה בספריו, אידיש מישפטי

 האידיש אז בתוכם, מיטתכצת האידיש ״.״אם :משמעית
 הייתי לסינית, או לצרפתית נזקק הייתי אילו משתבצת.

 הייתי למעשה, בסינית. או כצרפתית היסוס ללא משתמש
 לכתוב לי מתחשק היה אילו באסקימוסית, גם כותכ

 סימפטיה לי יש אומנם מאליו. מוכן הדבר הזאת... כשפה
 במידת־ מגוחד הופר הוא שלעיתים אלא לעניין. כלשהי

 . כני- היהודית׳. והכעייה ,הפיל :לומר נוהגים אנחנו מה.
 היעוד לכין שבעולם נושא כל כין קשרים מחפשים אדם

 שאילו חושב אני לי. יקר היהודי היעוד למעשה, היהודי.
 לפעול מסוגל והייתי יתכן לחיות, שצריך כפי חי הייתי
 ככיוון לפעול כדחף חשתי לא שמעודי אלא הזה. ככיוון

"הזה . . .
ובהזדמנויות זה, בראיון בלו סול שאמר הדברים לאור




