
 של לווין. חנוך בבחינת שהוא — סובול
 מושרים ששיריו שעה — הזה העשור סוף
 טרובדרורה- היתה כמו חבקין דרורה בפי
הישראלי. הזמר של

של החיים כמ
יי ה׳

 כגי־אדם בין מילחמה לראות ״רציתי
 בהפקרות ישבו שניהם איתם. נבעתי ולכן
מאחו האפשר כפל הצטמצמתי ואני נוחה

 היה השטחים של הקרבי לבושם1 ריהם•
 במילים חדש״.״ היה הבול כעיני, חדש
 סיפורו את בן־אמוץ דן הסופר פותח אלה

 מהישגי אחד הנחשב והניצחון, הגמל
 רד ״דור של ביותר החשובים הספרות
 התמודדות מתמודד שהוא מתוך פלמ״ח׳/

 של הנפש בעיות עם ממש של סיפרותית
 המכונים מטעם, רבים כה שסופרים זה, דור

 לריק והשחיתו פעלו הפלמ״ח, דור סופרי
 היו שלא להוכיח על־מנת מילים מיליוני

נפשיות. בעיות כל לו
 :בן־אמוץ כותב הסיפור של בהמשכו

 המילחמה, את להתיש רציתי ״תמיד
 להבין החלקלק, הפחד את לחוש רציתי

 אימת את לדעת ההריגה, מלאכת את
 ככולם לשאוג ו מאיתנו האובדים הדברים

,,ניצחנו :בולם עם  לא אלה כל את !׳
עדיין. ידעתי

 וכיוונתי אותו טענתי בידי. היה ״הרובה
 הסמוכים. הצבר מעלי לאחד בזהירות

 מטר, 250כ־ של במרחק מימינו, סתם.
 בשלווה לו התהלד הוא צעיר. גמל רעה

 אשד בין הגדולות, השינאות בים ניצחית
 והעלה אימה כדי עד החזקים היצרים

 מרכין היה בפעם פעם כיודע־כול. גירה
ה בין ראשו משהה האציל, צווארו את

 אל גבוה־גבוה ומעלהו הירוקים עשבים
 היה הוא כל־כף. לי המוכרים השמים לב

 גמל־המרחבים. — הזה הגמל יפה,
הייד. ולא הסרן הציע בגמל,' ^,״דפוק

ע ואחרי מכתפי הרובה את ״הורדתי  ת
 לסרב. אסור שלי ידעתי שוב. העליתיו

 לא כפחד. להתפרש עלול שסרובי פחדתי
 מי רק לעצמו להרשות יכול כגמל לירות
 שכתוד־תוכי ידעתי אדם. כני לפחות שהרג

 כדי אולי חי. במשהו לירות רוצה אני
 החיים שבין הפתאומי המעבר את לראות

 מידת אל יותר להתרומם כדי אולי והמוות,
 אנוש כי ולדעת, אלוהים של פסקנותו

 המוות את מישהו יעל לחרוץ יכול כמוני
 נקיפת או אחת מחשבה הבל על־ידי

ממש...״ אצבע
 את המחבר מחטיא הסיפור ובהמשך

 שבעזרתה הירייה בגמל, הראשונה הירייה
 בבחינת גבריותו, את להמחיש מנסה הוא

 הגבריות״ ״תסביך על עוקצנית סאטירה
:הצבר של

 הייתי לולא לפחד, פחדתי לולא ״אך
 אומר הייתי המילחמות בנוף כך כל זר

 רגיש. להיות רציתי לא אכל ,לא׳, :אולי
 כדאי לא כולם. כמו כמוהם, להיות רציתי

ההדק. על ולחצתי חשבתי, זה, על לחשוב

אמוץ כן־ דן
מילחמה... לראות רציתי

 רק לשמים. להתפלל המשיך ״הגמל
 למשמע דומה ראשו, את הרתיע לרגע

 את ללעום המשיך ואחר הכדור, זימזום
ל מפעם ולהרכין בשלווה לפסוע קוציו,

הרפים. העשבים אל ראשו את פעם
וחיכה. הטרו קבע פגעת,׳ ,״לא
 גדולה כה מטרה נשמתי. הגדול. ״אלי

 חשבתי פגעתי, ולא מטר 250 של ובמרחק
כדור מהר הכנסתי ממש. נעלבתי בכלימה.

 הנשימה, את עצרתי היטב, כיוונתי שני,
ו...ירייה. נשמתי לא לנשום, חדלתי

 זיקר שכן הנראה, כפי פגעתי, ״הפעם
 כעיגול פוסע והחל צווארו את פתע הגמל

 לא הוא הרכות. ברגליו מתחבט כשהוא
 רק הוא לאן. ידע לא הוא לברוח. ניסה
 מטרה בלי רץ ובך לרוץ, שעליו ידע

 פקו שברכיו עד עצמו, סביב ובעיגול
 והחל נעצר אז ורק קימעה צנח וראשו
 מכריכו. מקל תחת ככורע לאיטו, לקרוס

 את ושולח תחתיו רגליים אוסף ראיתיו
 התמימים. ה׳טמים מול אל הנאה צווארו

וחיכה. זמן, ללא קפוא־תנועה, נשאר וכך
 ידעתי הסרן. דברי את לשמוע ״חיתי
שידבר.

 בתירעומת. אמר כבר,׳ אותו ,״תגמור
 כדור לו תן ? סובל שהוא רואה לא ,אתה

בראש...׳״
 : במילים בן־אמוץ דן ׳נועל הסיפור את

 אמרתי כן,׳ לפני גמל הרגתי לא ,״מעולם
 בשלושה אותו ,גמרתי מהמקום. פשזזנו

?׳״ מה רע, לא זה כדורים.
 פורסמה כשבוע לפני מאסר. חודשי 5

 :הבאה הידיעה העיתונאית בכרוניקה
 במחוז הצבאי בבית־הדין שהואשם ״חייל

 אתמול טען גמלים, שני בהריגת הדרום
 ופוחד גמלים מתסביך סובל הוא כי להגנתו

מילדותו. מהם
 ילד כשהיה כי לשופטים סיפר ״הנאשם

 להשתחרר יכול אינו ומאז גמל, אותו תקף
 בגלל זה. חיים בעל עליו שמטיל מהאימה

 הגמלים בשני ירה החייל, טען זה, תסביר
אותם... והרג

 סגן־ ישב שבראשם בית־הדין, ״שופטי
ה כי בהחלטתם קבעו גלין, יורם אלוף

 שתקף הגמל על הסיפור את בדה נאשם
 מתוך חיים כעלי הריגת בילדותו. אותו

 מחפיר... מעשה היה כיה״ד קבע שעשוע
 נידון בבהמות, בחבלה שהואשם החייל

 ולחמישה כפועל מאסר חודשי לחמישה
תנאי.״ על

 בן־אמוץ, דן לסיפרותז זקור, מי
 עוד היו יוצא־דופן. אינו זה, בסיפורו
 בטביחת שעסקו דור, אותו בני סיפורים

 של סיפור הוא ביותר ידוע בעלי־חיים.
 ״הרים : השאר בין כתב שבז אלוני, ניסים
 וירה כתפו על השעינו רובהו, את יפותי

 של מצחו אל שכוונה הירייה בחמור.
לו ופגעה החטיאה החמור, ת  והחמור כ

 ויפותי כסביבון, במקומו וסובב מדדה החל
 בשנית רובהו טען מסביבו. הוא אף סובב

 שבמוחו דומה החמור. של מצחו אל וכיוונו
 מניע החל והוא משהו התעורר החמור של
 בטרם ואולם ואילך, אילך ראשו את

 שנית יפותי בו ירה אליו לרוץ הספיקו
ממיצחו...״ שטף דם וזרם נזדעזע והחמור

 מיגזר המהווים אלה, מצוטטים קטעים
 הישראלית, בתרבות הנטועה מבוכה של

 של והרג, מילחמות של תרבות שהיא
 ממחישים מצביעות, הימלטות ושל שאלות

 הספרות מילאה אחד במיגזר שלפחות
 לסיפרות המייועד התפקיד ׳את הישראלית

בריאתה. מטבע
מוגדרת, בעייתיות מציגים אלה קטעים

 התעלם צבאי שופט שאותו בעייתיות
 זאת שעשה להניח נוטה ואני — ממנה
 שעה — בורות מתוך ולא אי־ידיעה מתוך
 ביותר, הבוטה בצודה מציגה, שהיא

 בארץ מקובלים ופחדים אימים של תמונה
 ניתנים שאינם ׳ופחדים אימים הזאת.

 חמישה ועוד מאסר חודשי בחמישה לפתרון
 הדבר, כך ואם על־תנאי, חודשי,מאסר

את לדין תעמיד הצבאית שהתביעה מוטב

לדין חמור

 חמור גמל, הריגת על הישראלית הסיפרות
בעלי־חיים. כמה ועוד

תרבות תולעי

ארכאיות
 רשות־ איפשרה לשנתיים קרוב במשך
 את לבחון בארי עודד למחזאי השידור,

ה מערכת של הכלכלי־ערכי המיכאניזם
 זאת עשה הוא בארץ. והאמנויות תרבות

 מיקרופון בתוכניתו בצהריים שבת מדי
 אמינות מעט רק שהביאה תוכנית פתוח,
לתרבויות. ביקורתי כמאדיום לרדיו

 זו תוכנית הוחנקה חודשים כמה לפני
 רשות- של תיכנון־החורף במיסגרת באיבה,

 האנרגיה ובמקום רב, זמן עבר לא השידור.
 ועלה צמח פתוח במיקרופון שהיתר, הרבה
 מחיצות בלי בשידורי־ישראל ששמו גולם

 הנושך מנושא שהפך גולם חצות, אחר —
 שיניים לבעלי לתוכנית התרבויות את

 את הפותחים פנסיונרים עבור תותבות,
שיעמום. מרוב שלהם הרדיו מקלטי
 תוכנית זוהי חצות״ אחר — מחיצות בלי

 ׳40דד משנות הוותיק שדר־הרדיו בהנחיית
 כעשור ששהה רפפורט, עזריה המאוחרות,

 את ואיבד הדווייה אמריקה בגולת שנים
 ההתרחשויות של המגמות עם הישיר הקשר

מה אדם בחינת והפך בארץ, התרבותיות
 על האדמה לתושבי המדווח החיצון חלל

 עם יחד שלהם. התרבות ועיסוקי צורכי
 סובלת רפפורט של לשונו(שפתו) גם זאת,

 מאד ואנרגיות חיות שנים עשר של מרזון
 מי שכל כך, כדי עד העברית, השפה של

 נשמעה כיצד להיזכר או לדעת שרוצה
 מוזמן ',60וה־ '50ה־ בשנות העיברית

 זו. בתוכנית רפפורט של ללשונו להאזין
 התמים המאזין יגלה זו חגיגית בהזדמנות

 מבקר־ יש חצות אחר — מחיצות לבלי כי
 וה־ לוי תום ששמו תלוי בלתי תיאטרון
 החלטה לנו ״יש :תומו ברוב מהמהם

טובים...״ דברים על הזאת בתוכנית לדבר
 התרגל לא עדיין רפפורט שמר מאחר
 בעשור הפכה הישראלית שהחברה לעובדה

פר של לחברה ״אנחנו״ של מחברה זה
 כבדים במושגים עמוסה - תוכניתו טים,

 דור מאותו חברינו ״מרבית :כמו ׳לעיכול
 חברים ההתנגדות... בתכלית מתנגדים

 תסביר הכללית... הרמה את שמעלים שלנו
 לעצמנו הרשנו הצעירים... למאזינים

 מאד... חשובה נקודה וזו להטריח...
 האמור קהל מקבל איך לביא) (ולאריק

 גיורי) (ולחיים שירתך... את נחות להיות
 לשמש יכולה שמצרים חושב אתה האם
 לחיים ואודה תרבותית... כת־ברית לנו

 אל־ של הקלאסית בסיומת שסיים גורי
חלילה. ■וחוזר תרמו...״

 קלישאות של זו קאקאפונית במחרוזת
 נושאי כיסוי וארכאיות, מיושנות מילוליות
רשות־השידור על־ידי הישראלית התרבות

 את תורם שכזה במגאזין־לתרבויות (רדיו)
היש התרבות צרכני קהל להרחקת שלו

 שנעשה לתחושה ומוסיף מתרבותם, ראלית
 גבו על טווס נוצת להדביק ניסיון כאן
חרדון. של

בחטף

2 ״מושג״׳
 (יהושע) ״ניירות הכותרת תחת •

 הניו- האמנות מבקר פירסם נדיישטיין״
 על מאמר פינקוס־ויטן רוגדט יורק

 תמונות ארט׳סמגאזין המגאזין עמודי 14
 מציין השאר בין׳ בארץ. האמנות מחיי

 מוזיאון מוצגי בין ״הסתובבתי המבקר:
 מהזבל קרובות לעיתים נחרד תל־אביב,

 הישראלית האמנות של בשמה שם שנאסף
ל השחילה — תיקווה ,יש המודרנית...

 הדחלילי דיבורה בסיגנון אכן, פחי שיחה
 גבוהים) אסתטיים (שערכים ייתכן כי —

 בהקשר זה (כל הבא הדור תוך אל ימשיכו
מע דטרמינציה על־אודות שיחה של

 ח״כ של המחודש מינויו על • מדית)....״
 שר-האוצר, לשעבר רבינו־ביץ, יהושע

 תל- ״קרן של הדירקטוריון כיושב־ראש
 משורר אמר ולאמנות״ לסיפרות אביב

 ידאג רבינוביץ ״עכשיו נודע: ירושלמי
בתל- ובאמנות בסיפרות זוחל לפיחות

רכינוכיץ יהושע
תרבותי... זוחל פיחות

כל מהפך לבסוף יביא הוא ואולי אביב,
 כתב- • בדבר...״ נסיון לו יש הרי שהו,

 כתב־ של במתכונתו לאמנות, חדש עת
ה בידי בזמנו שנערך מושג ז״ל העת

ב אור לראות עומד ברו!־, אדם מבקר
 נמנים החדש כתב־העת עורכי עם קרוב•

 באחרונה שהשלים סגן־כוהן, מיכאל
 בארצות־הברית, שלו האמנות לימודי את

 של ייצורו הפסקת על • רייפר לרפי
 גורם הוא כי שהתברר אחרי כימי, חומר

 סלע אורי הגיב העובדים, אצל לעקרות
 לסיפרות התייחס שבו יום״ של ב״חמשירו
 / במהירות חוסל ״בבאר־שבע העברית:

 גם יופסק לוא / לעקרות. הגורם כימיקל
 החומר של / הנרחב השימוש / עכשיו

האנתו על בביקורת • בסיפרות!״ הזה
 בעריכת 1*110 81חבתג1ןןת 811511 לוגיה

ך המשורר לש והניספח־התרבותי ז
ה סוקר כתב באנגליה, דור משה עבר

 ״אגב, 1 נגיד חיים מעריב של ספרים
 — האחרונה באמת תהיה זו מילחמה אם

שי תעודה זה בקובץ לראות אולי אפשר
 ו- תיקוותיה חרדותיה, על רבת־ערך רית

 שוב...״ ללא שחלפה תקופה של יסוריה
 ז״ קריית־שמונה את מפרקים ״האם •

ספ רוכשי בירושלים באחרונה שואלים
מחנו באחת כי שהבחינו משומשים, רים
 יש זו למטרה המיועדות הספרים יות

ה ״הסיפריה של ממוספרים ספרים מאות
ב והמדובר קריית־שמונה״, — עירונית

הנמכ למאה עד ויקרים חשובים ספרים
• זו בחנות זעירים בסכומים רים  סידרת י

 ב- האחרון בחודש שנערכה שיחות-הרדיו
 השידור רשות של מדור־הסיפרות מיסגרת

 ל־ שהוקדשה פרוזה חוברת בעיקבות
ה בספר אור לראות עומדים ״כנענים״,

• לשוק בקרוב לצאת עומד
י___________________________________________________<*
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