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מצוקה על טרמפ א♦
כמעברות. עלי עברו ארכע־עשרה עד שבע מגיל חיי

 ונהריה, הירייה והרצליה, סקייה :שמות והיו שמות היו
 אספר... במעברות חיינו על דברים קצת ותל-אביב. ?ברייה

 במדעי- דוקטור תואר בעל ״עורך־דין חקק, לב פותח כך
קלי של באוניברסיטה עיברית סיפרות המלמד הרוח,

*. האסופים סיפרו את בלום־אנג׳לס״ פורניה
 חקק לב מנסה בבל, יהודי של בעלייתם העוסק בספר,
 גולה בני של מצוקותיהם עם סיפרותי באופן להתמודד

 זכה הנושא בארץ. אי־קליטתם, או קליטתם, ותהליך זו
 סופרים של מצידם ומאלף, ממצה סיפרותי בכיסוי כה עד

 בסיפוריו וכן *** מיכאל וסמי ** בלס כשימעון כישרוניים
 לסופרים בניגוד בערבית. אור שראו בר־משה, יצחק של

תי סיפרותית, יכולת בסיפריהם שהוכיחו אלה, מחוננים
 — בהם להשתבח יכולה סיפרות שכל וריאליסטית אורית

 מחברו מנסה שבעזרתו שמצני, נאום־הגנה הינו האסופים
יש את לעזוב אותו שהביאו הסיבות את ולהוכיח לנמק
 באר- גיבורו שהות לפשר והעין האוזן את ולסבר ראל׳

צות־הברית.
 תיאורים, כמה מצויים האסופים של הראשונים בפרקים

 ועשרות גיבורו של והסבל המצוקה את להאיר שבכוחם
 זבת ארץ :אליה עלייתם עם מייד בארץ, אחרים אלפים

 מוגלה. זכים ואוזני גרוני מים. זבים ובגדינו ודבש, הלב
 את זברתי חלמאי. חלום — רופא מפי. עולה רע ריח
 עם מחכים, שם חלוצים בעירק. לנו איבר הששר קיר

.לארץ־ישראל לעלות מקל, ועם תרמיל . להת אם .
 הרי חקק, לב של בארץ־מצריים׳ אשר יר־הבשר0מ, עלם
 של הקליטה לאמיתות כובד־הראש במלוא להתייחס יש

:׳50ה־ שנות בראשית הצעירה, מדינת־ישראל
כל־ קשים הם שלי. המורים רוב את אוהב לא אני

 באו מאיפה ? אותם מצאו מאיפה אותנו. אוהבים לא כד,
 עצבניים, .ילדים אנחנו עלינו? אותם ישם מי אלינו?

לומ אנחנו שבהם הצריפים לנו. קר רעבים, לא־שקטים,
 ילדים הרבה ושולחנות, כיסאות מספיק איו רעועים. דים
 ,אתם לנו, אומרים תמיד והמורים שיעורים, מבינים לא

 שההורים כסדר, לא תמיד שאנחנו כאלה,׳ ואתם כאלה
אנח זה ושבגלל ועצלנים, ופרימיטיבים מהמידבר שלנו

.כאלה נו .  ,אפילו הזמן כל צועקת לאנגלית המודה .
... תדעו לא תמותו ת!׳ לי  אותנו שונאת המחנכת אינג

 לבוא ,פרימיטיב׳. :עלינו יוצא והרוק צוחקת בעיניים.
 י מלוכלד כבית. אמא איזה אבא, איזה חיות. המידבר. מן

 ביחד כולנו בוא לכתוב. לא עבודה לבין. לא השיעורים
 או למישחקים׳. דבר רק בוא אנחנו לצחוק. בוא לצועק,

 עם לצועק בשבילכם, בפרדסים לעובד ,אנחנו לפעמים,
 בזה בשביל זה? כשביל מתו שלנו האנשים אנגלים.
.יהודים כזה בשביל לשואל, אני יהודים, . . ך

 זה, ספר של מגמתו להתבהר מתחילה זד. בציטוט
 סדומית חברה שלמה, חברה על כתב־פלסתר בבחינת שהוא
 הישראלית החברה לרפואה, אחת צדיקה נפש בה שאין

 אמריקאי־ישראלי כותב אותו בעיני מצטיירת שהיא כפי
חקק. לב

האסופים, של והמכוונת המדומה העלילה התפתחות עם
 מבלי האפלים ריגשותיו הספר גיבור בלב גואים כן

 מגמת שמתבהרת תוך ראוי־לשמו, פורקן לידי שיבואו
 של מצוקתם על טרמפ נטילת בעצם שהיא המחבר,

 אבותינו את נלווה לא לעולם שלעולם, דור בני :רבים
 בקומה וכיוצאם בהיכנסם המיגרש, מן מנצחים ברידתם
 גדולים גברים של בעוצמה מבוקשם את משיגים זקופה,

כוח, של אהד קטן כחיוך דברים יחתכו לא הם וזקופים.
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חקק לב
 כקול יישמע לא לעולם קולם ותקיף. תרבותי כגיד־יד

.מעוולים מרעידות ומרותו שסמכותו ארם . .
 הסיפרותית דרכו מובילה אנה הבין לא שעדיין הקורא,

 בקטע המקשר החוט. את *הסתם מן ימצא חקק, לב של
 לחוש פחות, לרעוב כדי נאבקו במעברה האנשים :כמו

 הבינו. לא זכויותיהם את ידעו. לא עיכרית בקור. פחות
 פירוש היה עבורם עליהן. לעמוד ידעו לא — הבינו אם

 •טל ומיאוס, סחי של חיים — בארצו העם תחיית חזון
. וגופנית נפשית התנוונות של רמיסה, . .

 סופר של גזענות, רצוף מאוס, ספר הוא האסופים
 כולה כל המופנית גזענות מעיראק. בנעוריו שעלה צעיר
 הטהורה, האשכנזית, הלבנה, הראשונה, ישראל לעבר

 אחת נקודת אף בה למצוא מבלי וזאת, — החלוצית
אור. של

ת על טינופת ב♦ הרו אטן נ מנה
,הנקייה׳ ,היפה׳, ארץ־ישראל על כאן להגן בה איני

 סיפ־ שלה. הגזענית הסיפרות יש לה גם ו,המצוחצחת׳.
 של פחי־האשפת לעבר להטיל ניתן עמודיה את זו, רות

 זוהי רדודה. גזענית סיפרות מלכתוב קל אין ההיסטוריה.
להע תובע אינו שבזה וליבוי ליבוי־יצרים, של סיפרות

 בשטי־ לתארם אלא סיפרותיים, גיבורים של בדמויות מיק
 מבית־האול־ גזענית לסיפרות דוגמה מבחוץ. רדודה חות
 במו־ידיו בספר למצוא ניתן היפה׳ ,ארץ־ישראל של -פנא
: כותב הוא שם *, שמיר משה של

 הצמח מן נטילת-צפרניים. על עשה גדולה ...מילחמה
את לסמר כדי בהם שהיה גידולים כמה לו נתגלו הזה

 במיקצועם אשר שניים־שלושה היו מכל גרועים השיער.
 את שנים במשך טיפחו הללו *. פירחי־גלבים היו האזרחי

 מבל ושמרון שיפצון עיגלון, חידדון, :זרתיהם צפרני
 גועל באליק מעורר היה זה גידול של מראהו מישמר.
שהח עד ולשתוק, שפתיו לנשור ונאלץ גופני, מוחשי,

 העולם. מן זה פגע להעביר כבר הוא מסוגל כי ליט
 להם להשיג היה צייד כל־כד. קלה היתה לא המלאכה
 כפו- את לבדוק היה צייד נטילה, אותה לשם מספרים

 על נילחמו פרחי־הגלכים ואילו — לאחר-מעשה תיהם
בהן. השוכנת היא נישמתם כאילו צפרני־טיפוחיהם שימור

 של לזו גזענות־נגדית מעין מהווה חקק לב של סיפרו
 : אמריקה גלות לגלות, משיב הוא גיבורו את שמיר. משה
אוכ והם עדות־המיזרח, בני כאמריקה כאן אתה פוגש

 שהפצע מתגלה מייד אד ומצליחים, ושמחים ושותים לים
 וצפיפות, תת-דיור של מחסור, -.של שנים פתוח. עדיין
 פיב־ של שנים רעועים. ובתים וצריפים אוהלים של שנים
 לא — כתיסבול שנסתיימה יכולת והרגשת רגישה הות

 חלפו בשנים שמקורה כזאת, ומרירות יש תימחנה. בנקל
..להמתיקה יוכל לא דבש שדם להן, .

 כתבה לוכסמבורג, רוזד, היהידיה־גרמניה, המהפכנית
 עמוד־שדרה נטולי :סוגים לשני מתחלקים שאנשים פעם

 במרירות שקועים אחרת, בארץ גחונם על הזוחלים
להמתיקה.״ יוכל לא דבש ש״שום
 מונומנטאלית יצירה להפוך האסופים סיפור מתחיל כאן

 את חקק לב מתאר שבו פאתולוגי רומן התחסדות. של
 את מתאר הוא במהלכו חקק, לב של המירוץ־לצמרת

 כנציג עצמי ראיתי :ה,לבנה׳ ארץ־ישראל ילדי עם מיפגשו
 העיר, ילדי עם כבדה תחרות עליו שהוטלה המעברה ילדי

 עלי היה ציבור שליח בתור מהספרים. רק הברתי אותם
 כל להזמין למהר עלי :ונפשית פיזית עליונות להוכיח

 ומי ארוך, במסלול להתחרות עליונותי על שיערער מי
...הדפנה זר לו — ראשון שיגיע ומי יישמט, — שייפול

או תחרות לאותה חקק לב של גיבורו שנכנס מרגע
 לסיפרות אמריקאית קתדרה לו ממתינה שבסופה לימפית,
 המזכירה כזו ויותר, יותר הופכת, סיפורו נימת עיברית,

 מהול תוך הגרמני, גבלס יוז׳ף כתבלבי של סיפרותם את
 לשחק כשנקלעתי :מעורר־סלידה והתחסדות צביעות של
 להשיב לדעת עלי היה כשבונה גילי בני ילדים עם

. ? מחוברות העירקית של הגבות ,מדוע קשות־: לשאלות . . 
 דברים שמעתי לא שלי בחיים ? מדבר הוא איד שמעיז
 ראה ,המתן׳. אומר ,תחכה׳, אומד לא צ׳חצ׳ה, באלה.
 בתיק׳ מאד חפץ ,אני לאיציק ואומר תיק ראווה בחלון
.אמר שכך לד נשבע .  מישהק בשעת להשיב עלי ומה .
 :ערמומי בדוייך ושר הצידה מבטו מפנה מישהו באיטר
 ,תגיד שואל ומישהו מלוכלך... עירקי מסריח.-.. ,ערבי

 ח׳ירייה, של מהמיזכלה זה והחולצה המכנסיים ת׳אמת,
? נכון

 בהעלאת גם בוחל אינו גזענותו, בלהט חקק, לב
 הישראלי־ האמריקאי, גיבורו הכתב. על תפלות בדיחות
 במיב־ בישראל. עדיין השוכן יורם, לאחיו, כותב לשעבר,

 . תד על עגנון ש״י מאת ומצוטטת דוחה פארודיה תב,
להב שבכוחו כל להבאיש כוונה תוך שבוש, עירו שבי
 של שרשרת בשבוש. אמריקה שבי להם מהלכים : איש
 והם בפיהם זהב של ושיניים לבם על להם תלוייה זהב

 שבש־ אחיהם על ומתלוצצים שבוש... אנשי על מתגאים
 חיים לעשות הולכים ודינם בעוני ימיהם מקפחים כוש

 של הררים על מספרים הם סעודתם וכשעת באמריקא...
 זהב, לחפור ויוצא קרדום לוקח שרוצה ומי כאמריקא, זהב
 של עיקרה שהיא מניו־יורק רחוקים זהב שהררי אלא

.אצלם שמגיעים עד חודשים כמה לילד ויש אמריקא . . 
 .וגיבורו מעגנון, ציטוטו־עיוותו את חקק לב מסיים כאן

 עושה אינני יורם, עצמי, אני :לאחיי וכותב מוסיף
עייף אני אד זהכ• של הרים על סיפורים לי ואין כאן חיים
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