
 שהאמינו משום האפשר גבול קצה עד כליכם המצורעים
 גורי מאמץ שכאן אחרי המורד״.״ האדם של במשיחיותו

 השלכות ■בעלת הגותית חברתית משמעות בתרגיל־גורי
 מעניק שהיה דיאלקטי תרגיל מבצע הוא קאמי, מאלבר

 תרגיל ©טאלין״, ״פרס את פברי׳ת־ד,מועצות ׳במדינה לו
 ישראל פרם את יבוא היזם ישל ביישראל ׳כי שייתכן

נזצודת־זאב. מחלונות ׳פשייירים יושלך ־ש
 מאות תריסר בפואמה גורי נעזר התרגיל לביצוע

 ככדי ״לא :קובע והוא בלוק, אלכסנדר הרוסי המשורר
 פנקילו־ כאותם שלו, עשר׳ ב׳שנים בלוק אלכסנדר ראה
 תריסר את דמים, ושופכי אהבה רעכי מהפכנים, טיס

 בפד, העולה והטעם החדשה...״ הנצרות של שליחיה
 רמזנית ׳והתייחסות הר־גריזים, על שמיטה הבאת של הוא

החדשה...״ היהדות של ^,׳שליחיה וצינית
 עומק נטולי פילוסופיים מינוחים סידרת ׳□עזרת ומייד,

 ומשיב שואל שהוא תוך גורי - חיים ממשיך מהותי,
 כיצד ? הטוב את להכיא הרע של כידו ״היש :לעצמו

 התובע ההיסטורי הזמן פרק מהו הדברים? נמדדים
 המד,־ כי להוכיח על־מנת שלו, המעבדה׳ ׳שעות את

 שלונסקי כדיברי ההיסטוריה׳, של ׳כירורג היא פיכה
מי (במלכודת הזועק מצפונו לו אבד כא־טר ההם, כימים
 ביצירתו ההיסטוריה ׳של כירורג גורי הופך זו נוחים

עצ שלו חשמאלי־מאד ובעבר •שלונסקי, של השמאלת
 ׳וידיו :המקסים הניסוח כושר כו ונותר ד.ע.), — מו
 הרפואה למען כדם מגואלות הדברים, מטבע כירורג, של

 בלתי־ עולם של לנגעיו האמיתי המזור למען הגדולה
 שואל כאן ואילו הדעת׳...״ על מתקבל בלתי נסבל,
 לא מעודו כי ׳שדומה איש ישל בהיתממות גורי היים
 ומקשה: ׳ואחוות־והע׳מים, הסוציאליזם בשירות פעל

 ואימת בניה, את האוכלת והמהפכה הגיליוטינה ״אורגיית
 בשורת־המ־ זו כלום פנום־&ן. זוועות עד ה׳גולאגים׳

?״ צורעיס
הת שהמשוררת נגיה ,1927ב־ השיר כתיבת למרות

ובעי ההיסטוריה, אך לקומוניזם־הסובייטי. בשירה כוונה
 הפיצוץ למחרת הארץ עמודי על שנכתב פדק ■אותו קר

 ״בשורת כנגד הש״ר את ושיסו שם דויד, המלך במלון
 הביקור- המירקחת ואירגונו, בגין מנחם של המצורעים״

 המצורעים׳ ״בשורת את הרוקעת הזו ת״ת־׳סיפרותית
 ה׳גוליאגיים׳, עם ׳אחת בנשימה חארצושראלית ומשמעותה

רעותהרוח. של !רבד, מידה עומד, ׳נושאת
 רב זילזול המצורעים״ ״בשורת נושא בהצגת קיים

 הוא ישאותו אנשים של שלם1 ׳בדור גורי חיים של ׳מצידו
 ״בשורת שומשמעות דור וכאוש־רזח, ׳כסופר לייצג ימתיומר

 לא שגורי — ״הפורשים״ עם בעיניו !מתחרזת המצורע״
 המחנה עם נומנה !אף אלא עליהם השתייך שלא בילבד זז

מקו ושהיו לאלה יותר, לחזקים וד,ישתייך עליהם שצר
 כאפשרות מזכיר שהוא ׳■גולאגים׳ לאותם מאד רבים

רחל. של שיירה מושא של

ר ג♦ פ ס צורע ה המ
 במאמרו, גורי ישטובע לשוני !מחידוש להתחמק ■אין
 ״ואנחנו :כותב כשהוא ׳משורר, של לעט מפוקפק חידוש

 המעוררת הצגת־מצ׳ב העיברית?״ האדמה פני על כאן
 היא גם זו אדמה של שפת־חאם האם :השאלה את

 סמיוטית ששאלה אלא י ערבית היא שמא או עיברית,
 המצוי ההצתרעות״ ״תהליך לנושא כלל נוגעת אינה זו

 כפי שעזבתיו, השיר אל שב ״אני :רשימתו בהמשך
 שלם והוא נעורי, כשחר רכות, שנים לפני שקראתיו,
היכן ולשאול לעורר העלולה הצגת־׳מצ׳ב כשהיה...״

1 איתן חל ר העיבדית בסיפרות הראשון הקוקסינל• הרומן £111
^ באמריקה בעיבדית ומפרסמת מיו־יורק חיה ־ ושידות קמ״שידו

ברתנא ן אורציו של הלאומי״ זמיפעל 1״ ^ תומרקין על עולה מבורך
 והסטיריקן המשורר את תקף כאשר לבני־דורי) ארם (שיר גלאי .גנימץ הארמולוג
 תמיד תקועה שבנוצות היפר, ״אך :גלאי כתב לעיברית, הקרובה בשפה גפן• יהונתן

 של בן־דורו הגיב במעריב אלה דברים למיקרא מאחור...״ שלו בזנב־הטווסים הקטן ליונתן
 עט, תקועה הלבן הפיל אותו של ובעכוזו לבן, פיל לו תקוע גלאי של ״בעכוזו :גלאי
 במדור- פירסמד, (בן־הרצל) אוריין יהודית העיתונאית >• נייר״ מלכלך הוא וכך

של והזקן הימין של ״השפם הכותרת תחת רשימה אחרונות ידיעות של הסיפרות
 ״הייתי :סיגנון־החיזור דרך והימין השמאל בחינת על השאר, בין כתבה, שבה השמאל״

 עלי אני מעידה השמאל׳. ,איש מפני הפאשיסט ניכר המינים ביחסי שגם ואומרת מעזה
 הפלישה, המחזר, של הפוליטית העמדה את לנחש רבה, במידה ניתן, החיזור צורת שעל־פי
 שירותים בהשוואת כמו תוקפני־לוטפני חיזור ההשתלטות. הניצחון, ההבקעה, הכיבוש,
מתחשב, הפרועה) ההשאלה על היעקובינים לי (ויסלחו ״השמאלי״ המחזר כבוש, למיעוט
אורציון • הישגים...״ פחות לעצמו לרשום יכול ואולי דמוקראטי מהסס,

קל מעוף בעלת ורעננה חדשה שירה — שמיס אילן לכל הספר מחבר כרתנא,
 אחרננות בידיעות מאמר פירסם באר־שבע, באוניברסיטת מרצה שהוא בדימויים

 מבקר־הסיפרות על־ידי תשל״ו״ בשנת סיפרותנו ״מיבחר הקובץ עריכת אופן בגנות
 קבצים עריכת להפקיע ברשימתו תובע ברתנא אורציון ס/קריאה. עורך פרי, מנחם

 השאר בין הרוח. לה נושבת לאן יודע שהוא ומוכיח המיקצועיים, עורכיהם מידי אלה
 עלובה...״ תופעה ולא הסיפרות, בתחום לאומי׳ ,מיפעל יהיה הוא ״כך :ברתנא כותב
 תיראה ברתנא אורציון בעריכת ״אסופה :פרי מנחם של ממקורביו אחד כך על הגיב

• ברתנא״ אורציון  בשם ישראל שידורי — א׳ ברשת תסכית שודר בראש־השנה ׳
 תם) (גימפל בשכיס״זינגר יצחק אמריקאי האירי הסופר על בעולם״, מיקרים ״אין
 בין ממיפגש מורכב התסכית המימשר). (מעל זמיר ישראל העיתונאי בנו, ועל

 החוזרת. פגישתם על סיפורים כתבו השניים התראו. שלא רבות שנים אחרי לבנו, האב
<• הסיפורים שני את משלב והתסכית הפגישה, את זמיר וישראל הבן, את בשביס־זינגר

 רומן- אלה בימים המפרסם(ת) סופרת, ו/או סופר הוא בדוי) (שם שפירא שרץ
 ניתוח העוברים צעירים שני של סיפורים מגולל החתך, הקרוי הרומן, שלו(ה). ביכורים

תרבותית שערוריה ולעורר ספריית־פועליס בהוצאת לראות־אור עומד הספר הסבת־מין.

איתן רחל
בארובה נאום

נש סיפרות בחוגי חסרת־תקדים. וציבורית
 בראשותו מישרד־החינוך, אם השאלה אלת
לון השר של בו  עבור ירכוש המר, ז

 • כמקובל החתך, עותקי את גם סיפריות
 (ברקיע איתן רחל הישראלית הסופרת
 10 מזה השוהה ושידות) שידה החמישי,

 ב- שם, פירסמה בארצות־הברית שנים
 סיפור בעיברית, המופיע ביצרון כתב־העת

 במיכלול העוסק בארובה״ ״נאום בשם
ואי ציוני לבין זקן, איש שבין היחסים

 על בתגובה • בנוסח־הישן דיאליסט
 תומר״ יגאל האמן של אישית מיתקפה

 הארץ עיתון של מבקר־האמנות על קין
ם סי ד, ני ד בו  בעיתונו המבקר השיב מ

 בגיחוך סילוף גם ״יש השאר: בין וכתב
מ סובל הוא כאילו המרומזת בקובלנתו

 הנראה, ככל יחסי־הציבור. בתחום קשיים
 האישית הקאריירה והן חוצות־הארץ הן

 נשברות יוצאות היו תומרקין מר של
 לבדו״ יחסי-ד,ציבור למיקצוע התמסר אילו

הציג ראוי וחוש־הומור מילחמה־רבתי •

גורי חיים
בית״רי הדר של מילים

 ספור !מני !רבים ספרים ערך לא והואם ,1946ב־ ׳גורי !היד,
 המציג המשוגע הספר א׳ת להז׳כוד שלא תקופה, !אותה על

ותמים. טהור סטירולי פני׳סיזן התקופה ,איותה
 על ה׳סיפרויתית פעילותו ׳סל ■שבטהלך ייתכן האם
 ״משורות של ההסבה ׳בניסוח גורי נתקל לא ׳מעודו גווניה,

 אולי יודע, ימי ״הפורשים״? על הארץ בעיתון המצורע״
 בהצגת ׳ממשיך הוא שכונתיים אלא :מעולם. הטריים היו לא

 ומהללו: רחל, ושל ׳שיחד, !סשמעויוות לגבי גירסתו
 לומר? המשוררת ביקשה מה הטהורים. אמת ״תמצית

 בשל לילה. אותו הטאו לא ההם המצורעים ארבעה הרי
 ייאושם ובשל השער, כפתח לחומה, מעבר שכנו חוליים

 שהתחוללה הארמית התבוסה בנם ׳לראות הראשונים היו
 חטאו לא ״׳הפורשים״ אחרות, במיילים השם...״ בעזרת

 לריאות הראשונים נגיד, ■היו, ייאושם שבשל בכך כלל
השם״. ״בעזרת שהתחוללה ,ר,תבוסיד,־הערבית ׳בנס

ההסוו עשן אפוף ישלו, האפולוגטי התרגיל ובהמשך
 הנסתרות, לכוונותיו ׳במעט אך גיורי חיים ׳רומז אה,

 המאמר קוראי לקהל כלל מיועדות אינן שהן ודו׳מה
 שקדמו ובמשמעויות במונחים בתולדות, ׳בקיא שאינו

 מחבר בפני להיטהרות עצמו מייעד אלא המדינה, להקמת
 !מעניין למאד עד ׳בשעתו שהוטרד בגין, מנחם המרד

 זאת לה׳ז׳ניד הירבה כן ועל ומצו׳רע ׳מפי סשורת־הגאולה
!ובמאטרחו. בסיפר׳ו
 גורי מתהדר דבריו ׳שבהמשך בן, אס תימה, אין

 נעשה מה ״ואנחנו, :וכותב בית״רי, הדר ׳של במילים
 והנקלה, הנעלה בין וכפסע בשורת־המצורעים, גם ובנו
שב לשון והטהור...״ המצורע בין והפעוט, הנשגב כין

להת האחת 'ומטרתה הסתם מן ויש ׳נחרצת, אינה וודאי
מקציף. ברוק לחלח

 חוסר לטיי׳ח נועדו שהמילים הרושם ׳נוצר וכאן
 של כה״ עד ״החיובית ובהשקפתו הדש ופן מעשים,

 אני ״וגם :עיניו שראו את לראשונה ומתאר ב׳א גורי
 את ראיתי ההתרחשות. בעת המעשים את כעיני ראיתי
 וליפול מצור להבקיע שותת שורות היוצאים האחים
בכ והנותנים והשודרים והבוזזים הגונבים ואת לברוח,

 ראיתי דם־נקיים שופבי גם הרכוש־הנטוש, במארת ליהם
 הכאות המצוות את ממנה, צוחקת היתר שלא במערבה
 העושה הער להיות עליה נגזר ובסו ראיתי. בעבירה
הברי בין ולנווט ההפכים, בעירבוביית הזאת, כמועקה

ר על נוסף ולעמוס רות מי  ולבחור ואיסותם, ציוויים ה
?״ עור מה הקשה. כדיר

 כאדם באן עצמו המגדיר גו׳רי, ? עוד ימה !באמת,
 הזאת...״ כמועקה והעושה העד ״להיות עליו שנגזר

 במאזנו הציג לא הבריות...״ בין ־״׳לנווט ׳ומאידך מחד,
 ״גונבים אותם לכל עיקבות שנה 30 כמשך הסיפדותי

 הרכוש־הנטוש, מארת כבליהם הנותנים ושודדים ובוזזים
 במיקצת שונה ׳היבט המביאים נקיים״, דם שופככי

כאמ תוארה ואשר ממנה״ צודקת היתד, שלא ל״מער׳כה
מהם״. בלתי־צוהקים היו ״שלא סיפתתיים צעים

 וההיסטוריה. הזמן תהפוכות כפני גורי ניצב כיום
 בין ״לנווט עוד שלא בהר ואפילו לכך, מודע הוא

 ובדיאלקטיקה ברע, ■שבחר לכך מודע והוא הברירות״
 ״השתתפות :והשקפותיו מהלכיו את ,מצדיק הוא מפוארת

 בשורת־המצורעים עם התמדדת מחייבת בהיסטוריה
 עצמו את המצריק הטוב, את המוליר הרע תפיסת ועם

 שהולירו ובת־שכע, רויר בפרשת כמו הבולל׳ ב׳חשבון
 :אחרות במילים בית־המיקדש...״ את הבונה שלמה את

 הקודמת הבהרתו על להסתמך ואם הטחב. :את מוליד הרע
 שהיה וכו׳ ושודדים ובוזזים גונבים לגבי:אותם גורי של
 במילים בה. עד ׳שהיה לרע היא שכוונתו ■דומה להם, עד

 בבחינת הן ישראל ישל הראשונות שנותיה 30 אחרות,
 ובמהרה שלמה, את ■שהולידו וב׳ת־ישבע דויד פרשת
מי׳קדש. לנו ייכון בימינו

 וסופרים השם׳ :בעזרת בית־המיקחש, יקום :ואם כאושר
 אחד ערמומי !מן־הסתם יהיה כקודש, סו ושרתו ומשוררים

 עולם, עד את ויגנוב לקודש־הקודשים ׳שיתגנב
 העיר נפילת תעלומת סיפור עגנון, ש״י של סיפורו

 שגילה עמזה, עדייאל כידי נפילתה ופיעמה ג׳ומלידתא
 גורי, חיים נוסח המצורעים״ מ״בשודת ׳ שונה תגלית

 הם והמצורעים מצורעת שההיסטוריה כשרו על ולמד
 גורי של שד,פשטנות ודומה ;בשורתה. את השומרים

 העגנונית המחשבה לגיבהי להגיע ככויחד, אין זה, בנושא
 ההיסטוריה עם' עמזה עדיאל גיבורו מגע יאת ׳שתוארה

 עצמו ומייגע יושג עמזה עדיאל ״היה :בך המצורעת
 שורה כל ועל ותיבה תיבה כל ועל ואות אות כל על

 והשמיט ודף דף בל ועל ועמוד עמוד כל ועל ושורה
 מתזה שמא מתייראים שהיו הדף, את ומהפה ידו על עומד
 שהיה צרפו, כל זהיר יהא לא העניין על בהול שהוא
 ממשמשות שהיו המנוגעות הידיים מרוב מנוגע הספר

 של עירו על אלא נכתב גוויל על שלא היה ודומה בו,
נבתב...״ במוגלא אלא נכתב כדיו ולא נכתב, מצורע

 כלל, כשורה אינה גורי המצורעים״-של ״!בשורת
 האנושי וההתאמה ׳ההשלמה בושר של ׳נוסף ביטוי אלא

תר להכחדת והחותרים ההברה את המפעילים לכוחות
 המצורע, הספר את המחבר סופר היא וההיסטוריה בותה,

 בתהליך ׳הבריא. מהגיונה המתעלמים ׳אלה כל ׳את המתאר
 לש״לט׳ון שעלו לכו׳חות העיכדית הסיפרות של יי׳שוירה
 המצורעים ׳ושימהת — המצורעים מיספר יהיה רב עכשיו,
גדולה.
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