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אבוד ווו ער וגיר מחזה
יו

 רוחני פוטנציאל בעל שלם ״דור א.
לאיבוד״ שהלן עצום

 בכפד-דיייגים ,1975 יוני יחודש של הראשונה במחצית
 הסופר האמבטיה, ליד משבץ ימת מוטל נמצא פורטוגאלי,

 היתה ימים שלושה מטמור. יורם הישראלי והמחזאי
 בגורלו. יתעניין שמיש מבלי הבודד בבית מוטלת ׳גופתו
 סופר היה הוא לחייו. אופייני הייה ■מיטמור של מותו

תש״ח. ׳של האבוד הדור סיפור — אחד סיפור של ומחזאי
 בצי־ ׳שירת במילחמת־העולם ברומניה. נולד מטמור

 הוא ירושלים. על בקרב לחם ובמילח׳מת־תש״ח הבריטי,
 שזה כפי מילחמת־השיחרור, גיבור של חאנטי־טיפוס היה

 המכונה הסופרים שיכבת על־ידי שנה, 25 משך הוצג
 ■משמור חיפש לא הסיפרותית ביצירתו סופרי־דור־הפלמ״ח.

 הדגן בצבע בלוריות בעלות וקרטוניות, חלולות דמויות
 בעיני הצטיירה לא תש״ח של הלוחם דמות תכלת. ועיני

 השרה קופד, וגארי קופד פנימור של כתערובת מטמוד
 התעניין עומק, חיפש הוא דבקות. ורוקדת רוסיים שירים

דור־תש״ח. בן של הרייגשי, הנפשי, במיכאניזם
 התיאטרון קרשי על הועלה שנה 20 לפני השבוע

 בצל מעמיד השנים שבמרחק רגיל, מחזה מחזהו הקאמרי
 סויפרי־דיור־הפלמ״ח, של הדראמה־היחלולה כל את עמוק

 מוסינזון, ליגאל הנגב בערבות במחזות התבטאה שזו כפי
שחם. לנתן מחר יגיעו והס שמיר, למשה מסרות הלך הוא

 הוא הקאמרי לקרשי עד רגיל מחזה של דרכו סיפור
 התיאטרון מן המחזה־המקורי־האידיאי של ניתוקו סיפור

 דמות משמור יורם יצר תש״ח, מילחמת בתום הישראלי.
 הכרמל להקת בימת על אותה והעלה קרש״, ״דני בשם

 מאז הנוכחית). צפון״ פיקוד ל״ליהקת שהקבילה (להקה
 פעם״ 14 ״לפחות קרש דני של דמותו את כתב הוא

 מחזהו את להציע בלתי־נלאים נסיוניות כדי תוך לדבריו,
 קדיאת אחרי קבעו, הבימה אנשי השונים. לתיאטרונים

שקר.״ שנציג מוטב האמת, זו ״אם המחזה:
־ קרש? דני מיהו
 הדביק בשכונה, ג׳ולים ששיחק הילד השכן, של בנו
 הצטיין לח״י), או אצ״ל, (או ההגנה בשביל כרוזים

 ״המישלט על רווי־חדמים הקרב את עבר במילתמת־תש״ח,
 מתוכן ריק עולם לתוך הנסיגה את ביצע שממנו האחרון״,

 המילחמה, תום שלאחד אבוד דור בן חסרי־תיכלית. וחיים
השמדה. מפני פוחד בחיים. מטרה החסיר

 נוצלו הם עליהם. הקוטל את עשו ובני־דזדו ■קרש דני
 סיפור הוא רגיל מחזה החיים. אל ונזרקו מילחמה לצורכי

 נתיב־היסורים את שעבר דור של והתולדות התחושות
בקר הישראלית החברה של לשקיעתה ועד הכסף ממגש
 נוסטאלגיה־מתקתקת זעיר־בורגנות, קארייריזם, תנות,
 מרירות, הן במחזה חלק הנוטלות הדמויות ■מוחלט. ׳וניוון
 דור־ של לראשיהם תהילת־עולם של כתרים קושרות ואינן

 הרווחת, התחושה סופרי־דור־הפלמ״ח. בין כנהוג המייסדים,
 שעבודה המדינה זו לא אחת: היא רגיל מחזה גיבורי בין

 יום בכל למות מסרבים הם כך ומשום עצמם, את הקריבו
 מטמור ואומר עוד. להם זקוקה שאינה במדינה קצת,

פוטנ בעל שלם ידור של ״״.סיפורו :חבריו על במחזהו
 תש״ח, מילחמת דור לאיבוד״. שהלך עצום רוחני ציאל

 התרבות חשה היום שעד תרבותי, •וחלל פער יצרו ששרידיו
בחסרונו. הישראלית

 שניסו זה, דור משרידי הבודדים מן יהיה ■משמור יורם
 שסופרי־דור-הפלמ״ח ושעה תהום. אותה על-פני לגשר
̂ח מילחמת את ימכרו  מתקתקות נוסטאליגיות באריזות ׳תש׳י

 על ללא־מיצרים שילטון ושלטו מתוכן, מרוקן הווי של
 היה מטמור ליורם ׳,50ה־ ישנות של התרבותית המערכת
סיפורו. את שישמע מי היה ולא האחד, הסיפור

 שם לכתוב ללונדון יצא הוא ׳60ה־ שנות בראשית
 למרבית תש״ח. של האבוד הדור סיפור האחד, סיפורו את

 הודפס וזה באנגלית סיפרו את כתב הוא האירונה
 בשם ובארציות-הבריית המכשיר, הכותרת תחת באנגליה

 קודם שבוע ראוי. היה שלה בהערכה וזכה אני?, מי
בגרמניה. אור מטמור של האחד סיפורו דאה מותו

 את לפרסם לנכון ישראלי מדל אף מצא לא היום עד
 ציבורית, הוצאה שום בעיברית. מטמור יורם של סיפורו

 תחושת שסיפור נראה המועצה־לתרבות־ולאמנות. לא גם
 חבלתי־ בעיניו הצטייר שהוא כפי תש״ח, של האבוד הדור

איש. מעניין אינו משמור, יורם של משוחדות
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 הוא בעיברית. הוא ■מטמור של האחד שסיפורו אלא
 לדמויות בינות רגיל. מחזה ■של לדיאלוגים בינות קיים

 ■(ולא הסופר דמות מצוייר, הבמה, על זה דור המציגות
 מטמור, יורם של האחד סיפורו את המתארת המחזאי)

 ביחד, ולהביאם ה״סיופר״ דברי את, ללקט הראוי ומן
 תחושות את המתארות הבודדות מיצירות־הסיפרות כאחת

ושרק. כחל ללא תש״ח דור
תו חייו ב. מו קרש דני של ו
דני. קראו ילד, נולד שנים, וכמה עשרים לפגי '  לו'

 צוחק, לדבר, ללכת, מתחיל צומח, הילד עוברות. השנים
 בגנה, ובכל קוואקר, אובל רע. הוא טוב, הוא בוכה,
 הולדת, יום חוגג בברד, ניפצע לגן, הילד חלב. שותה
 שאלות,' שואל שלישי, נר הוא חנוכה, חג יפה, לכוש
 שעלת, חום, לו יש משקר, מצייר, כביר, ניפצע שוכב

 הילקוט, הספר, בית שנה. ועוד עוברת, שנה חיוור, הוא
 בקושי, סופרים בקושי, קוראים הראשון. השיעור הטורה,

 וסיפורי צמחים על וסיפורים שירים בהפסקות. משתוללים
 השכונה. ילדי חברים. לו יש עוברת, שנה ועוד המיקרא,

זורחת. כשהשמש החורף בימי ביחד. משחקים הם
 של תמונות שתי מתנוססות הקיר על הספר בכית

 בית־ את שיסד המנוח הרב הוא מהם אחד זקנים, בעלי
 הציונות מייסד הרצל, בנימין ד״ר הוא והשני הספר

 על • ״שמור :כתובת מתנוססת התמונות בין המדינית.
 יחד גם המוצגים שלושת הניקיון״. על ושמור השקט
 לדעת חשוב בית־הפפר. של החינוכית המגמה את מהווים

 שבנו ושהטיבצרים פיקחים ערים, היו האלה שהילדים
 שוטרים הזה כזמן כי מציאותית. דוגמה לפי ניבנו בחול,

 אסומנוה משחק היה והגורל ברחובות, השתוללו וגנבים
 ילדים שיחקו לא שמעולם דומני אנוש. חיי שלי אבודניה
אנגלית־למתחילים. ובבית־הספר בזאת. ברצינות

 ■ שאפשר האנשים מי המוסדות, מה ? בעולמנו קבוע מה
 יום כל קטנה. רעידת־אדמה יום כל ? בהם לבטוח

אין בשלווה. חיינו את לחיות פנאי אין משהו. מתמוטט

 שונאים והגונים. טובים שיהיו ילדינו את לחנך פנאי
 כיום שנים, מספר ובעוד מתכוננים. שלנו האויבים אותנו.
 צעירים. של שורה ההשמדה לבין כינינו יעמדו אחד בהיר
 מבינים אם חשוב לא לבן ים. לעומת בודדים מספר, מתי

 אחד דבר רק חשוב ובגיאוגרפיה. ובנימוסי־שולחן בציור
̂  קרב הזה השלב ואכן נאמנים. חברים שיהיו :כלבד
 ק ולחיות להתנדב לעם הקוראים כרוזים מדביקים חם וכא.

ולהילחם. נכון, להיות ממושמע,
 נסתיים, בית־הספר אהבה, על פרק בא כאן אבל בן,
 אחד, לילה כטיול לאימונים. לעבודה, לכפר יוצאים

 ויש כוכבים, המון לכוכבים, מתחת בשדות כשהולכים
 צעירים, של וצחוק וצרצרים, ירוקים, צמחים של חריף ריח
 הוא לבדם וכשהם קצת, מפגרים ורינה) (דני והיא הוא

 ידה את לוחץ הוא צעדים כמה ואחרי ידה. את תופס
 מסתכלים ללילה, מקשיבים נעצרים. והם ידו, את והיא

לה. ומנשק אליו אותה מושר והוא בזה, זה
 הטבעי. הסדר זהו ? המלחמה ף האהבה אחרי בא מה
 הנאים. ההישגים על בגאווה להצביע יש מאוד. חשוב

 קרבות־ הנוער, של ההתנדבות רוח מרהיבות־עין, תמונות
 1 כן הניצחון. — ולבסוף — דעות סבל, זוועות, דמים,

 ' רוח־ המושגים. גם משתנים — מקרוב כשמסתכלים ולא,
 בשדה־ לזחילה הופכים למשל ורוח־ההתנדבות הקרבות
 צולבת אש תחת לריצה הרימון. להטסת לזינוק. קוצים,

זבו משוריינים, מוקשים, הן והזוועות לתחבושת־אישית
 את הלוחמים רואים ככה המוות. של וחיומיומיות בים,

 עם לה מודבקים והתהילה התיפארת הזוהר, המלחמה,
השלום. בוא

 הפלא אירע נימשכת. עדיין היא ;למלחמה נחזור
 ליום, מיום יותר עייפים אומנם מנצחים, :הכרחי שהיה

 מנצחים אכל ליום, מיום יוקטן הולד מיספרם אומנם
 אחר ושדה גבעה אחר גבעה בית, אחר בית שהוא. איד

 רכסים שוחררו, ערים והנה ומיטתבם הולד החשבון שרה,
 ומעטים ורצוצים, מאוד יגעים והם יום והגיע ניפבשו.

 דשץ. מישור ראשית אל ההרים סוף עד באו והנה מאוד
 והריהו ,האביב שבא וראו סביב הביטו מסונוורים, עמדו

 גבוה הר ההר, על והצביעו אליהם באו אז אדמה, ריח
 אתם : להם ואמת לו, ושחורים תלולים שמדרונות מאוד,
 אותו, לכבוש לבו האחרון, הוא הזה, ההר את רואים

 הם למלחמה, הקץ יבוא בידינו, יהיה זח וכשמישלט
 — האחרון. ההר את לכבוש ויצאו חתכים את בשקט נטלו

 ״ הסלעים כין הר, אותו בצלעות קרה כה תשאלו אל
 גיסים מעשי ישנם האבן. גדר ליד בערוצים החדים.

 לזכור שכדאי ומה בשתיקה, עליהם לעכור שמוטב כאלה
בידינו. היה האחרון והמישלט למעלה, הגיעו שכבר הוא

 מהמישלט נסיגה יש מיד. ההר. את ועוזבים קמים ואז
 עלינו ההסכם לפי שכיתת־נשק. הפוגה... תהיה הזה.

 במות מיעל יורדים הם איטיים בצעדים ההר. את לפנות
 ־ לשלווה, רעבים ועפר, מדם מלוכלכים עייפים, ההיסטוריה,

 כנשמה, וצלקות בגוף מומים נושאים שרופים, סרוחים,
 עודו השחור והפחד באוזן, מצלצלת פצוע חיבר גניחת
 פשוט חזקים. ולא טובים, ולא יפים לא בעצמות. דבוק׳

נאמנים.
 ללימודים חזרו אחדים מחטישלטים. אותם הורית

 ■ זר. עולם לתוף מחהר וירדו חזרו רובם אבל לעבודה, או
ללכת. לאן להם היח ולא מהמישלטים ירדו תבם

 מכין אינו משונה. לדור משתייד שהוא חושב אביו
 אי־ חאקי. תר מדי. פשוטים שחם משום אולי אותם.
 לוקח דני ברצינות. מישפטים שני אתו להחליף אפשר

לקולנוע. והילד מאביו כסף
 שהיה בהירות עיניים בעל רזה, הגבוה, ׳הבחור

 נהרג לקיבוץ והלד הגיבור. תפקיד את לשחק מיועד
מסתננים. כיד

 דרסה אולי אנשים. מתים ממה יודע אני "מת. דני
 יבול לא אולי׳ דלקת־ריאות. קיבל אולי ? מכונית אותו
 יודע. שאינני באמת כאלה. חיים לחיות להמשיד היה
 חייו כל פסוק. פוף מת. קרש דני וזה'הכל. — מית הוא

 י כמירככה והרימה התולעת עם המיפגש לקראת אדם דוהר
 שהמלחמה היתה וחבריו דני של האשליה אשליות. של

 כשם אחרון, מישלט איו תמיד. נימשכת היא נסתיימה.
 הניצחון ואנחנו האחרון הנס ואנחנו וניפלאות. גיסים שאין

 הבאנו אנחנו בזכותנו. קיים •שאינו קיים לא דבר הגדול.
המכוער, ואת הרע ואת חטוב ואת 'לעולם, חיפה את
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