
 העי־ היתד. יאתר, ב׳סיגנון המתנובאת ׳נוספת, לוחמת
 סתם, ״סופר ברשימתה הר־אבן, שולמית תונאית־מחברת

 ,22.9.67 מיום המשמר בעל פירסמה שאותה <אומר״ מהו
 הרוח״ ״איש של :בחברה מעמדו את תימרנה היא שם

 הסופר את לראות יש ״האומנם :בטענה זווית, לקרן
 מאדם יותר והומאניות מוסר בענייני ופוטר! כמבין

 הריגשי־נבואי־ ״הלהם :קובעת שהיא תוך רגיל...״
 עברה התקופה לפחות. שנה כשלושים מפגר הפתיטי

 אולימפוס מיז זהו ;סופרים של חלק אותו על מזמן
 שסן כל ולא יום־יום, בחיי משקל חסר בעלמא, בטלני

 יתנבא־ כלל. אותנו להדאיג צריה שאינו בהכרעות,
 והטב־ (המדינאים הבעיות למבירי ויותן — המתנבאים

 בהמשך ולפתח...״ לנסות ד.ע.) — השילטון של טזקחטים
 ואנשי־ הסופרים של זכות־הדיבור עצם את שלילתה

 אנשי־רוח 110 של בכרוז הר־יאבן שולמית תולה הרוח,
 לכרוז היה לא שלדעתה האו.א.אס., נגד שיצאו צרפתיים

 ׳.60ה־ ישנות בראשית אלג׳יר את הצרפתים בעזיבת חלק
(המדי דד,־גול של מקביעתו הר־אבן, מתעלמת ובמודע

 שהטיף הנ״ל הפרוז של יוזמו על שקבע ד,טכנוקרט) נאי,
 ז׳אן ׳והסופר הדגה־הדיעות הצרפתי, מהצבא לעריקת

״צרפת הוא סארטר ״גם :סארטיר פול !
 הר־אבן, שול;מית של פרי־עטה אלה דברים קריאת

 יותר, מאוחר שנתיים כאשר, שפתיים על גיחוך מעלה
 של הנדרשת ״אי־מעויחבותם״ את שכחה שהוא הסתבר

 ל״מבירי הבעיות פתרון :מסירת ויאת ׳ממדינה, הסופדים
 השנתי בידו־שיח כסופרת מעמדה את וניצלה הבעיות״,

 והטיחה לאנגלז־סכסים, ישראלים אינטלקטואלים בין
 בוטות מילים שטיייגר ג׳ורג׳ הבריטי והמבקר בהוגה

 וזילזולו הקוסמופוליט״ ״היהודי בערכיות באמונתו
 בארץ האינטלקטואלים בחיים מוצא שהוא בארציות
 הר־אבן שולמית של מדרכה אליהם• הנלווית והרדידות

 ״המצפון״ בשם לדבר לאיש־הרוח שאסור להסיק ניתן
 של המוצהרת המדיניות בשם ורק אך ׳לדבר ועליו

הישראלי. מ״שרד־החיוץ
 שלא הר־יאבן שולמית יכלה לא רשימתה בסיום

 ״העושים״ בזכות התנבאה ובנבואה, ׳בבקשה לשונה למלא
 הוא ״גם :וטענה הסופרים של ׳זפות־יהדיבור על העדיפה

 'בעוד מחר. עכשיו. לגו הנחוץ הפיתרון את יקרב לא
 יעשו אם — העושים יקרבוהו שנים. עשר בעוד שנה.

תשרי־ של ומרה קשה נחלה לזולת, ובדאגה כיושר,

 הקשה ה״נחלה בעלי ״העושים״ כי ׳דומה אילוזיות.״
 כבעלי שנים, 10 כעבור נראים, חסרי־א״ליוזיות״ של

 שנוספו הצבאיים בבתי־יהקבירות ׳רביות בכורה מניות
 גם הצטרפו צטאות־דמים הארפי׳ו׳ת ׳של זה למחול מאז.

 אורפז-״הגדה ביצחק ׳נגיחתו את שכינה פיינגולר בן־עמי
 אל־ ינתן והמשורר הישראלית״, והמיגטאליות המערבית

 )15.9.67 (מעריב, והאבסורד״ ״העיקרון ברשימתו תרמן
חלליו. המכובדות לגבריות ׳מסייע פתנייא ׳ששיומשו

סארטר ז׳אן־פוד
צרפת״ הוא סארטר ״גס

ד,סיפ־ של וההיסטוריה עצמה, על חוזרת ההיסטורקה
 כיום, מונים. עשרת עצמה על חוזרת והתרבות רות

 במאמרו לראות שיש דומה יותר, ׳מאוחר שבים עשר
 דומות והשקפות לדי׳עות אבן־בוחן אורפז יצחק של

 ואחרים, קינן עמוס עוז, כעמוס סופרים מפי שהושמעו
 הנראה בעתיד הישראלית להברה המצפה מפני והזהירו

 שנים. 10 לפני ׳אורפז שראה כפי סופרים ישל לעינם
 ואיש־הרוח הסופר ,ממלא האם :השאלה ונשאלת שבה

 שהוא או הישראלית, בחברה לו המיועד התפקיד את
משיח. של שיופרו למירוק מישחיה :אד־יוחק משמש

 של כישלון האם :׳נוספת עקרונית שאלה הנשאלת
 ומדינאים גינראלים ישל כישלון הוא ומדינאים גנראלים

 אלה מתפקדים שבה תרבות של כישלונה ׳שהויא או —
תרבות. אותה של כמאפיינים

 החבירה על והשפעתה ׳היצירה להישגי לאחור, :מבט
 1948 מאז דור־המד״נה ׳וסופרי הפלמ״ח זלר סופרי של
 — ונדירים בודדים מיקרים בכמה מילבד — היום ויעד

 ייעודם הליקם את איבדו והתרבות הסיפרות כי ממחיש
 העצמית ההשמדה בגלגלי שמן במודע, די והפכו, וכוחם

הישראלית. החברה של
 עת שהגיעה ממחיש ותרבות סיפרות של זד, כישלון

וה התרבותי החברתי, הערכים ׳בסולם כללית רוויזיה
 את ׳שהביאו האידיאות ׳בשירות ■שהושרש אידיאולוגי

 יחד התרבות את וגררו הלום עד הישראלית החברה
 ההיסטוריה את מהדש לבחון עת ׳שהגיעה דומה איתם.

 והתרבות :ההיסטוריה כולל ארץ־״שראל, של התרבותית
 אפשרויות את מחדש להעריך הערבים, תושביה של

 העובדה את שתשקף משוחררת תרבות של יצירתה
 עמים. שני ישל ארצם היא השלמה״ ש״ארץ־״שראל

 בארצם אחד עם ישל תרבותו של המוחלטת כיישליחנה לאור
במצי זו ׳תרבות של התמודדותה כישלון עמים, שני של

תר אוזלה לידי הביא המציאות מתוך ׳בחומרים אות,
בותית.

 בעשר הובלטה הזאת התרבותית לאוזלר, ׳המתישה
 אורפז יצחק של רשימתו נכתבה מאז שחלפו השנים
 והתרבות הסיפרות אם כלפיה. הקטלניות התגובות ומטח

 שמן להיות ימשיכו ׳אלא להתחדשות, בסים יצרו לא
 הרי הישראלית, החבירה של העצמית ההשמדה בגלגלי

 בארץ החיים גם וכן הוא. לשווא ׳בתרבות העיסוק כל
הזאת.

סיפרותי פרס באוכספורד ז העיבריו בסיפרות פיחות־זוחל
הופכת מקומית רי□ מילחמת־משור 1 קודאיב די על־י בחלקו המוענק

הוא קישון אפרים האם ורק בגידי העיברית השירה בגנות מאמר ן
חיזעה ,.חירבת על הקרב £ו הנאצים־לשעבר? של חביבם

 לסופר שניה בת לשהות מילגת־יצירה, בשינה שנה מדי הוענקה אחדות ישנים במשך
 של שהותו את מימן המילגה סכום אוכספורד. הבריטית האוניברסיטות בעיר ישראלי
 אפלפלד, אהרון זו: ממילגד, שנהנו הסופרים בין מחייתו. הוצאות ׳ואת במקום הסופר
 לשנתיים קרוב לפני עד רגיקוכיץ. ודליה יהושע כ. אברהם עוז, עמוס

 פיחות חל שנתיים שמזה יאלא ישראלי, סופר כל של משאת־נפשו זו מילגה נחשבה
 בפרברי צנועה בדירה מגורים מתן לכרי שצומצמה מילגת־אוכספורד, של בערכה דראסטי

 לא המילגד, של בערכה המאסיבי הפיחות אך המחייה. הוצאות כיסוי ללא אוכספורד,
ולהת חשבונו. על באוכספורד ישנה לשהות כרמי ט(שרני) עסקן־התרבות בעד מנע
 מגד, אהרון המחבר זמן־מד, מזה ממלא במקום כרמי של מקומו את זה. בכיבוד הדר

 דבר, בעיתונם מפרסם שהוא מרשימות ישראל פועלי חשבון על שהיותו את הממן
 פנה כאשר י• העולמי קלאב הפא״ן בכינוסי ישראל סופרי של השוטף ומייצוגם

 לגורלו בחרדה יושאלו ממבקריו אחד אל מסתובב) (זח מונדי יוסף ההצגות מחבר
 ״אתה המבקר: לו חשיב אלה, בימים כמחזאי ולתפקיזץ־שלו העיברי התיאטרון של

 היומיומית הדראמה עם להתמודד תוכל לא לעולם הירי — מחוסר־עבודה ליהפך עלול
שמות את פרוזה מערכת תפרסם בארץ. האחרים בפרסים־הסיפרותיים המקובלות רוחי

הטל מסכי על ראש־הממשלה מציג שאותה
ל הוצאו עובדי־מדינד, שלושה 9 וויזיה״

 הקרוי מחזר, שהעלו אחרי באוגנדה הורג
 של בהעלבתו הואשמו הם ריקים. מישרדים

 במחזה שרמזו כך על דאדא אמין אידי
 מתמיכת הנהנה מנהיג לאוגנדה אין כי

 על הכריז פרוזה הסיפרות ירחון 9 העם
 תקצר הסיפור לכתיבת סיפרותית תחרות

 צעירים לסופרים בסיפור) מילים 2000 (עד
השיפוט־ד,סיפ לנורמות בניגוד .30 גיל עד

 בתקנון נוסף חידוש ברבים. ר,שופטים
שאלו ימלאו הירחון שקוראי קובע הפרס

שיש לסיפורים ניקוד יעניקו זבד,ם נים׳
 40,)״ יקבע הקוראים ניקוד כתחרות. תתפו

 שאר את וזזבר-השופטים הפרס. בקביעת
 •קלאב לפא״ו בניגוד 9 האחוזים 60

מטעם״ ״ממונה אידגון שהוא הישראלי,
היש הסיפרות חיי על כלשהי השפעת וחסר

 ה- מגד), אהרון על ידיעה (ראד, ראלית
צי לחלוטין. שוגה הגרמני קלאב פא״ן
הטרוצ־ הסופר-׳אידיאולוג-כלכלן של רופו

 הגרמני לאירגיון מנדל ארנסט קיסטי
כמחאה ממני חברים 50כ־ לפרישת הביא מגד אהרץ

וסופ הוגים של נוספת קבוצה צירופו. על אוכספורדית עיברית סיפתת

בי (שנפטר כלוך ארנסט ובראשם רים,
 פרשה מאן יגורו אמרי ז׳אן נתיים),
 ש־ על־כך במחאה הגרמני קלאב מהפא׳׳ן
מנ ־ארנסט של לצידו התייצב לא האירגון

היש המוסיקאים של לגורלם 9 דל
 ואינם הרחב בעולם המצליחים ראלים
 הצעיר המנצח הצטרף בישראל, רצויים
 נרגשות בביקורות שזכר, חדר, עומרי

ה הסימפונית התיזמורת על ניצוחיו על
הצלח אחרי בלונדון. הבריטית מלכותית

 מנהלי יאל בכתב הדר עומרי פנה תו
 האפשרות את לבדוק בישראל, התיזמורת

 בחוץ־ עבודותיו על נוסף בארץ, ■שינצח
ה המנצח ששיגר המיכתביס על לארץ.
 אחת. תשובד, אפילו קיבל לא הדר צעיר
הני הוא הדר של בקאריירה פיקנטי פרט
 באל- לצ׳ייקובסקי ״1812״ היצירה על צוח

הי הבריטית שהביקורת ׳ניצוח ברט־חול,
בפס הקיץ זו יצירה בוצעה כזכור ללה.
 המנצח־המיד של בניצוחו הישראלי, טיבל

 מ־ אחת עורכי 9 מהטה זוכין בא
ה ברגע לשנות ׳נאלצו דיוצאות-הספרים,

 מאת לספר-לילדים שהוכנה עטיפה אחרון
 גדולות באותיות העטיפה על יופיע ששמו תבע הסופר :הסיבה פתח־תיקוואי. ופר-י,לרים0

 על המבוסם חיזעה, חירבת סירטו על לוי רם שהעניק בראיון 9 הספר משם יותר
 ראשיו־,׳ממשלה פנתה שבועות כמה לפני כי גילה הוא יזהר, ס(מילנםקי) של סיפורו

 ממנו וביקשה איתן ולטר רשות־ר,שידור יושב־ראש אל מאיר, גולדה בדימום,
 מחבלים.״ ליאירגוני אותנו ידמו ״שלא בטענה: הסרט, הקרנת את מחיר ׳בכל למנוע

 פורת, אורי אחרונות ידיעות כתב גם עלד, מאיר גולדה שיל טיעוניה מושור על
 ״ביואן כן: ועל ויאור,׳בי־ערבים, יפי־נפש ■של צביעות מייצג חיזעה חירבת כי שטען

 של בכספיחם הערבים) (של בתעמולתם מתמוך שלגו, הטלוויזיה יאת לרשותם נעמיד
 על גם ואפשר דיר־יאסין, על יפר, מחזה גם יציגו ישתם זד, בעד אני האגרה... משלמי
 עם משותפת שפה לנו תהיה וף-סוף0 זו בדרך אולי יודע, מי וכפר־קאסם... קיביה
 להם לעזור כדי מאמץ כל עושים שאנחנו יגלו הפלסטינית האמנה מנסחי כאשר אש״ף,

 כשמו מישפחתה ששם צעירה מבקרת נתבקשה כאשר 9 פלסטין...״ את לשחרר
 של הראשון שיריו ספר על ביקורת לכתוב הסיפרות בעולם הקשור תבר-כנסת של

 אותיר, לבזבז מוכנה ׳ואיני — שלי לקאריירה דואגת ״׳אני השיבה: צעיר, משורר
שבטובים.״ טובים שיריו■ יהיו ואפילו צעיר משורר על

מאיר גולדה
מחבלים לאירגוני אותנו ידמו שלא
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