
ה מתורתו הושפע שהוא לספר יודעים
 תורתו כנגד ודיבר לאו־טסה של מיסטית

קונפוציוס. של החברתית
 ראתה מותו, אחרי שנה 2263 כיום,

 * כתביו מיבחר של עיברית מהדורה אור
ופרש הערות בלוויית מעולה, בתירגום

 צ׳ואנג״ של חייו על ידוע מאד מעט נות.
 מתור למעשה נידלה שידוע והמעט טסה,

מה ונעשה מעולה, הוא התירגום כתביו.
 ה־ בנוסח היעזרות תוך העתיקה סינית

 צ׳ואנג־טסה. כיתבי של היפאני תירגום
ש מצועצעים תירגומים ליד בולט הוא

 מאנגלית) (לרוב האחחנות בשנים נעשו
הלשונית. וסתימותם בדלותון! ובולטים

 טסה, צ׳ואנג מאת האדמה״, ,קולות •
 יואל ופירושים הערות עס מסינית תירגם
ננס'• 111 ,עכשיו/מסדה״, הוצאת הופמן,

צ׳ואנג־טסה
טחוריו את ליקקת האם

ה ובעיצובו באיכותו בולט זה מיבחר
גראפי.

להסיק ניתן הסיפורים כותרות מתוך

 ולגירוי זה, קובץ של ערכו לגבי מעט
 כממל■ צורך לי ״איו :בו לעיין הקורא
 בארץ אותי שותל אינך ״מדוע כה׳׳;

 כתוך העולם את ״להחביא ; ?״ כלום לא
 לשיר הנימוס מן זה ״האם העולם״;

 על הר ו״להעמים המת?״ גוויית נוכח
ההק דברי בסוף ועוד. יתוש״ של גבו

 הופמן יואל הד״ר המתרגם, מציין דמה
 שספר מקווה ״אני :חיפה מאוניברסיטת

 ליבם וישמח איש של ליבו יעציב לא זה
רבים.״ של

 שבכוחו הקובץ, מסיפורי נוסף סיפור
ב גם הסיפורים של ערכם את להמחיש

 ליקקת ״האם בכותרת הוא אלה, ימים
: ?״ מהוריו את לו

 טסאו־ בשם איש היה סונג ״כמדינת
 סונג מלד בשליחות האיש יצא שנג.

 מיס־ איתו היו לשם בדרכו צ׳ין. למדינת
בעיני חן שנשא מפני אבל מרבבות. פר

מרב מזמר עוד זה לו העניק צ׳יז, מלך
 את לראות הלד לסונג האיש כשחזר בות•

ואמר: צ׳ואנג־טסה
 לרעוב דלה, בפימטה עוני בפרבר ׳לגור

 מצומק כצוואר סנדלי־קש לשזור ללחם,
 מוכשר. אני אץ לזאת — צהובות ובפנים
 עשרת בשל השליט של בהערתו לזכות
מר כמאה מלווה ולחזור המרכבות, אלפי
מוכשר׳. אני לזאת — כבות

 נופל צ׳ין ׳כשמלד :אמר צ׳אונג-טסה
 איטר זה רופאיו. את מזמן הוא למישבב

 המוגלה, את וסותם מורסתו את פותח
 את מלקק אשר זה אחת. במרכבה זוכה

 שמקום בבל מרבבות. כחנוט זובח טחוריו
ש המרכבות מיספר יותר, נמיר הטיפול

 את לו ליקקת האם יותר. רב כהן זוכים
 ן במרכבות שזכית עשית מה ז טחוריו

לדרכו!״ לד בל־בף? רבות

צליל■ בולל וחרשים הישראלי. הרחוב אחר מפגרים הסופרים האם
להביא עתיד 1 ״״,וי הפורע ״המהפך אם ז 1 *  " המשיח של ״שופרו
הזאת בארץ הערבית״ ״המורשת תאם ן * ? ״ תרבותי ..למהפך

? ם 1 ו ד ו ר. 1 י ־ז ו ק ו י ב ש ו ת 1 ל 1 ש ת ש ר גם ו מ א י 1 ה

י הממוואנדום ל רא יש ה
♦ירא!״ לא מי — שאג ״הרחוב א':

 מעשיהם ההתפכחות, לאחר בבחנים שיכור של מעשיו
 כעבור ומאמריהם יצידותיהם בבחינת בבחנים סופרים של

ההיס על־ידי נבחן סופרים של שיכרון ,ואילו דמן־מה,
 כימעט שיכרון הביאה ששת־הימים מילחמת טוריה.
 של יצירותיהם ועל העיברית, הסיפרות חיי על מוחלט
 1967 של הילדלת־הניצחון העיבריים. הסופרים מרבית
והשחי רבים ומאמרים יצירות של ברעל לספיגה הביאה

 הסברתי התהליך סיום עם כיום, רבים. אישי־תרבות תה
 ונסתיים ששת־הימים במילחמת שנים 10 לפני שהחל

 אירוע של תיזעורת לערוך סיראוי מן המערך, במפלת
 תפקידי להגדרת לתרום בכוחו שיש מסויים תרבותי
.1977 של השנייה במחצית והסיפרות התרבות

 בספטמבר 8,־מד הארץ של ,וסי,סתת״ ״תרבות בפוסף
 יצחק הסופר פירסם ׳בדיוק, שנים עשר לפני ,1967

 !יירא לא מי — שאג הרחוב הפותרת תחת רשימה אורפז
 אחר הסופרים ,פיגרו׳ ״ושום :במילים פתח שאותה
 כרוב הרחוב השתרע וכבר התותחים, נדמו אן- הרחוב.

 כפיסגת וראשו התעלה במימי משכשכות רגליו נחת,
 מליצות בעזרת העיכול דרכי את ומחליק משמן החרמון,

 החוכמה אלת מיגארכה כ#ו הסופרים, אבל משיחיות.
 — היום פרדת רק לעוף הינשוף כנפי את הפורשת

 ומשתאים, יוחרם בעיניהם, מפלפלים קסם, סובי חיכו
 היה זה המעשה. אנשי מאחרים. יאמרו מה לראות כדי

כהתחלה...״
 ימים. האריכה לא אנשי־יחרוח של ששתיקתם אלא
 להוקיע דברים, לשאת הבסה, על להתייצב ובמקום

 של ©יפה על האורבות הסכנות את לפרט ולהוכיח,
 הניצחון שאגות בקול להיטמע הסופרים העדיפו החברה,

 מאזניים הסופרים אגודת ביטאת ההמון. של ההיסטריות
 לאווטניודפאשיסטית בהינגה פתחו בוועידתה, והאגודה

 על רבים סופרים והעבידו הזז׳ חיים של בהנחייתו
דעתם.

 חיים של מאמר על ,ברשימתו התבסס אורפז יצחק
 הנראה, )1.9.67 (למרחב אלגבי״ ״כגשר ׳מכותרת גורי,

 פרי־־עטו כפארודיד, וטראגיות, ארוסות שנים 10 של מטווח
 ״באמת גורי: על אורפז וכותב שר־ד,היסטוריה. של

 אהבה. והטון מצפון המון בה- יש מאד. מתוקה רשימה
 הערכים לפליטים עוזרים אנחנו איד מספרת היא

 ומסיעים הצמאים את משקים אנחנו ואיד המיסבנים
 יפה, איתם מדברים אנחנו ואיד שלנו במכוניות אותם

 תבקשנו שי״ מכלי אלה וכל מלחמנו, להם פורסים ואפילו
 מצטיאים כולם, מתעללים שממיזרח־לירדן והרשעים ;לכד

 לכתוב גורי נתכוון *לי דינריהם... את וגוזלים אותם
 ,גשר בהחלט: רצינית מסקנתו — לא אד פארודיה?

 ,אנו והלאה ייטראל׳ אדן של המיזרחי גבולה אלנכי.
* וכולי...״ עימהם׳ לחיות נידונים

ערכי על ביקורת וכרתה אורפז ממשיך בסארקזם

 אלנבי״, ״בגשר גורי של בשיר־ההלל קייס רב אבסורד •
 דאמיה״ ב״גשר כי שידעו הבודדים מן היה שהוא מאחר
 טבח של התחלות ׳67 מילחמת אחרי מייד היו (אדם)
 ארצה לשוב וניסו במילוזמה שנמלטו בערבים שיטתי

 שפנה גורי זה שהיה נודע שנים כעבור כחוק. שלא
 אלה. ממעשים לחדול וביקשו רביו, יצחק דאז לרנזסכ״ל

המשורר. של הפרטית לפנייתו נעתר רבץ ואכן,
> 46

1אורפ *צחק
 שמענו ארכע־חטש ״בגיל : 1967 ,של, התכהו־,־הישראלית

 אברהם השומר של הגנובה הסוסה ועל הגזול הכותל על
 והסבירו מצדה לצוק אותנו העלו שש־שבע בגיל שפירא.

 למדנו שמד״ה־תשע בגיל נחות. יצור הזא שהערבי לנו
 השנים שאר וכבל אלוהינו, ה׳ בשם מען עמי רצח על

 :בקירוב הבא ההיקש את — דה־פקטו לפחות — למדנו
; במילחמה אם כי ביטחון אין כביטחון. אם כי שלום אין

!ב1מע
 העיד הוא צה״ל במילחמה. אם כי שלום אין — ובבן

 יהי הכיבוש! יחי הניצחון! תעשיית תחי העליון.
!...״הברזל

 עולם־ערכים ולאנשי־התח לסופרים להזכיר ובניסיון
 רצונם ״שיעבוד : ברשימתו אוירפז יצחק מציין כלשהו,.
 הוא ערבים, אלף 800 של והלאומי האישי החופשי

 ואת רוחנו את עצמו, את קודפ-בל המשעבד מעשה
 שהחלה מגמת־חהתנחלות על מריר ובליגלוג מצפוננו...״

 ופתוחים ריקים והגליל ״הנגב : מוסיף הוא שנים 10 לפני
 פעמי־משיח בו כעידן נחשב זה כמה אכל שיבואו. רק —

!...״ברחובותינו נישמעים
 מרבית שניהלו והשעירים ,השטנים מחול למדות
וירושת־,הארץ, ההתנחלות בזכות ואנשי־הרוח הסופרים

 :וקובע הסופרים, עמיתיו מרבית כלפי אורפז יוצא
 אנו לשלום. במשא־זטתן כקלף בגדה מחזיקים ״אנו

 ביטוי — ,נידונים׳ ולא אנוסים כה. להחזיק אנוסים
 בעלת ובהערה־מסענחת יעוד...״ של ריח טמנו שעולה

 שימוש של גילגולו ״אופייני אורפז מדגיש בלשני, רקע
 כידונים (״אנו זה בביטוי משתמש עוז עמום כמושג.
 הלא-נעים הבורח את לציין כדי ״דבר״) — לשלום״
 גזירת- לו מצמיד גורי דדים ואילו ;זה שבמצב והארעי

 האימרה ברוח עימהם״) לחיות נידונים (״אנו גורל
לחרות׳...״ נידונים ,אנחנו :הסארטרית

 בישראל לאנשי־הרוח ׳המופנית ורשימתוו־תוכחתו את
 ״אינני :!המפבחת ובקביעה אורפז יצחק מסיים ולסופרים

 צלול, שנשאר לאיש־הרוח, יותר נאצל תפקיד ביום מכיר
 ישראל ארץ למען לתנועה ולסופר ברחוב לאדם מלגשת

!״שיכור אתה — :לו ולהזכיר השלימה׳

צבאיים ובתי־קברית
 גלריה הריק. בתלל נורו ,לא אורפז יצחק של דבריו

 זרזירי־עט ושאר <נו!שאי־בליד,ם אנשי־חוח, ישל שלמה
 של !המוצהרות קביעותיו ־נופת ,רבתי למיגננה נחלצו
 1 שהביא, סולם־העדכים על מיתקפתו ׳נגד ובעיקר אורפז,

בישראל. הרוח להתמוטטות לדבריו,
 השדרית־משוררת היתד, במיתקפת־חנגד ־החלוץ היל

 מעם בהארץ רקובים״ ״תותים ברשימתה חלפי, רחל
 :אורפז כלפי ואישי עלבון סממני פה חפת ,שלא ,15.9.67
 דרשני. אומר אורפז יצחק של והמסוכסד הפנימי ״עולמו

 שינאה של נוסף ,מיקרה׳ בפני אנו ניצבים כי זאת אין
 במילים עצמה״.״ עם תעשה מה יודעת שאינה עצמית
 משתייך שאינו ו,פחדן׳ גלותי׳ ,יהודי עוד :אחרות

החרש. היהודי ל,גזע־האדונים׳
 רחל יוצאת אירפז ישל והגדרתו מיונו קטילתו, אחרי

 ברעיון שקיים הבריא״ ל״אינסטינקט ומתייחסת חלפי
 לכן-, מישהו יסכים ״אפילו כי ומעלה השטתים, החזקת

 * ,מטו־ או ,שיכורים׳ הם השטחים החזקת את שהתרשים
 :אטען עדייו אורפז, מר אותם שמכנה כשם רפים׳,
 אינסטינקט בהם שיש אלה, וטירוף שיבתת בעיני טובים
איסט של במחלצות מעיוות־נפש עצמי, קיום של בריא

 ללמוד מצער כמה שלילה־עצטית...״ שכיבודם ניסיות
 השיכדות במחלות מאסיבי מאבק כי שנים, 10 כעבור

 ״אינסטינקט 1967ב־ בהם דאתה ׳חלפי שרחל והטירוף
 התרחבו שבד. הדונאמים כמות את מקטינים היו בריא״

 בריא אינסטינקט אותו של בשמו הצבאיים בתי־סקבתת
 לאופן להתייחס גם מיותר חלפי• ׳רחל טוענת שבשיבחו

 של כ״דמם במטבעות־לשון חלפי רחל נעזרת שסי
■ <ומ׳. יבש...״ טרם עוד הנופלים
 של הדם טרייה סנמי׳ה הסתחרר שראשה נוספת גברת

 שדירא, שושנה הסופרת היתד, 1967 של שדות־הקטל
 של הנוכרי ״סיגנונו :כי 29.9.67 מיום רץ בהא שקבעה

א אף לי נראה פהתרעותיו אורפז י.  זר. כטלאי ת
 של בנוסח מגרה סיגנון משלנו. לא טבת, הטיעון

 לא שחיילינו אמיתה, את לנו גילה תעשיית-ניצחון...
 ישראלי עוד שיש מאמינה אימי טריטוריות לכבוש יצאו

 טריטוריות...״ בשם ולרמה ליהודה לשומרון, שיקרא
ומלל. גבב ■וכהנה כחנה ועוד

בריא״ ״איגטטיגקט :7ב


