
 ב- והאמין משעבדות, סיפרותיות בנורמות
 אותיות, אלי והחושים הלב להט הרקת

 חזרת על האמיתות כל את תיאר שבעזרתן
ושרק. כחל בלא לארצם היהודים
חדשה מהדורה אור ראתה אלה בימים

 כל מצויים בה כתביו*, של וקומפאקטית
 י״ח שכתב והמחזות הרומאנים הסיפורים,

 כל שתכבד לד. ראוי זו מהדורה ברנר.
.1978 שנת של בישראל ארון־ספרים

המתא בסיפורים נפתח הברנדי הטריפ
 היהודי הצעיר של ולבטיו עולמו את רים

הלבטים דרך במיזרח־אירופה, המשכיל
 ועד אנרכיסטיים, המעט הסוציאליסטיים,

בארץ- יהודים קולוניאליסטים לתיאורי
ברא כאן יהודים פועלים לעומת ישראל,

 בסיפוריו הבלתי־חדל הטריפ המאה. שית
היהו והתוהים התועים גלריית את מציג
חש מלאי כשהם המאה, ראשית של דיים
 להוציא, חושש אינו ברנר וכאבים. שות

 הארץ דיבת את הפועלות, נפשותיו בעזרת
 היפה את וכן והמרורים, האכזבה את רעה,

 המסע לסופר־ענק. כיאה שסה, והטהור
 של מסע הוא ברנר, סיפורי לאורך הזה

 נמצא לא שלמרביתן רבות, שאלות הצגת
ה והפתרונות פתרון, הזה היום עצם עד

היהו לנפש ולא לגוף, הם שנמצאו יחידים
והמתחבטת. המתייסרת דים

 לנקודה, מסביב בחורף, כמו: יצירות
וכיש שכול ומכאן, מכאן לגבולין, מסבר

הע בלוויית מובאים ועוד, מהתחלה לון,
הרא המהדורה ענייניים. וביאורים רות

בש אור ,שראתה ברנר, כיתבי של שונה
 של בעולמו מהפכה הביאה ׳,20ה־ נות

 שראתה השנייה, המהדורה העברי. הקורא
 מהפיכה הביאה ׳,50ה- שנות במחצית אור

 העיב־ הסופר של הכתיבה בנוסח מחודשת
 השלישית המהדורה שהופעת ברור רי.
היש בתרבות תותיר ברנר, כתבי של

 שהותירו מזה נופל שאינו רישום ראלית
ששורה מאחר הקודמות, המהדורות שתי

כרכר י״ח
1978 בישראל ארון־ספרים בכל

 גרעין את חושפת ברנר בכיתבי שורה אחר
האמי העברית בסיפרות החבוי העוצמה

והכנה. תית

שראלית החווייה הי

יבש? עץ
 מלחמת מאז המתפתח הספרותי העידן

 הסיפרות קוראי בפני מציג יום־הכיפורים
 סיפ־ ״גיבור של חדש דיוקן הישראלית

 באופן מסורס מובס, גבר של דיוקן רותי״,
 לנוכח עמידתו שכוח גבר אחר, או זה

האו נוגדנים. נטול הישראלית המציאות
בול זה, חדש עידן של המבשרים תות
 יצחק של כפרית שקיעה גיבורי בין טים

 ובאופן יהושע, א.ב. של המאהב בן־נר,
 של האחרונים מסיפוריו בכמה בולט פחות
 שראו סיפרותיות דמויות שתי עוז. עמוס
 ביססו האחרונים, החודשים בשלושת אור

היש בסיפרות כשלטת זו חדשה מגמה
הנוכחית. ראלית

רקיע גיורא של היא הראשונה הדמות

סי א־ב, ״כתבים ברור, חיים יוסף *
לבית־הדפוס: הביא מחזו״. רומאנים, פורים
 + פועלים ״ספריית הוצאת דורמן, מנחם

 (כריכה עמודים 1850 המאוחד״, הקיבוץ
קשה).

 אני רקיע. גיורא לי קראו תמיד (״לא
המו ברקיע״), אני כי שמי את החלפתי

 ראובני*. יותם של משימה בסיפור פיעה
 כרות־רגל, ספק נכה־מלחמה, הוא המספר

 של בעולם חי והוא **, כרות־שיפכה ספק
 מתגרה הוא כאשר בחירה, מתוך סיוט
פציעתי כי ״יצויין :אותו הסובב בכל

מן ד ל זו נחום של הספרות׳ קי ס עיבחטף
והדמעות ויזל אלי * ששת׳ ״הוצאת מהי *

אורלב אורי
עקר טייס של מדומות מיניות הצלחות

 השוואה. שיטות למדתי כלל. ניכרת אינה
ברחה.״״ הנדס, את שראתה אשה כל אבל

 ב״משימד,״ ראובני יותם של גיבורו
וה המתה, זהותו את להסתיר טורח אינו

 דור של דובר הוא ובחייה. !במותה עקרה
בזהותו. שפגמו דוד של דובר שלהם,

 של חדש סיפור הוא הזנבות״ על ״מלח
 ועד עופרת חיילי מחבר אורלב***, אורי

 סימטרית, בצורה עוסק זה סיפור מחר).
 וחוויות עצמים ומיפרט תיאורי כוח בעלת

במ ראובני, של שבסיפורו מזה יותר רב
 שעם למראית־עין, רגיל אוהבים שולש

הנו בעקרות מתמקד העלילה התפתחות
ודכאנית. שתלטנית מסביבה בעת

 כמעט בגיחה חודר קרבי, טייס דניאל,
 ונורית. אריק הזוג של לחייהם אבסורדית

 עם חי שדניאל מתברר מהרה שעד אלא
 באחד חייו. מהלכי את המדריכה מועקה

״כש : מתוודה הוא שלו, מריגעי־המשבר
 לזיין יכול לא אני בבחורה מתאהב אני

לך? טוב עכשיו אותה.
:אריק אמר אחר־כך דומיה. השתררה

 ללכת צריך אתה זאת בכל אולי —
לטיפול.

 — דניאל צעק — י מדעתך יצאת —
מייד! אותי ירקעו הרי

 אחריו טורק והלך כובעו את נטל קם
במדר למטה רץ אותו שמעו הדלת. את
הג׳יפ...״ את מתניע ואחר־כך גות

 מתחילים למציאות אשליה בין הגבולות
הת נסיון תוך דניאל, כאשר להיטשטש

 אריק בין מפריד פעייתו, עם מודדות
 האשלייה את מטפח ובמקביל !לנורית,
 הוא אותה אדישה, נערה להריון שהכניס

 אלא לאשר,. אותה ונושא ״הבהמה״, מכנה
 שהוא טיסה, לד,טוס במהלך נהרג שדניאל

 אל אריק מוזמן וכאשר גלויה, התאבדות
המפ מדיברי מתברר דניאל, של מפקדו

 בהצלחותיו בפניו התפאר שדניאל קד
המיניות.

ב מציגים, ראובני ויותם אורלב אורי
דמו ברורים, סיפרותיים אמצעים עזרת

 דמויות עצום, כוח־שיכנוע בעלות יות
והמייצ מהן ניטלה שהחיוניות עצמאיות

 שייתכן עולם אותן, הסובב העולם את גות
 איכפתי בז׳אנר ממנו. נילה החיוניות כי
פו נפשות ׳תיאור בעצם סיפרות, של זה

 — ׳ודניאל רקיע כגיורא פגועות עלות
 ״ואל : ישעיה הנביא שאמר מה מתקיים

ג).״ (נו יבש... עץ אני הן הסריס יאמר
 ועוד הסיפורים, שני מקריאת ברור
 שמ־ ,האחרונה בעת אור שראו סיפורים
 בחוריה הישראלית הסיפרות של עורבותה

 עשויה והיא ׳והולכת, גוברת הישראלית
ביותר. מכ׳ובדים להישגים להגיע

 ״פרוזה״ בגיליון אור ראה הסיפור *
).1978 (פברואר .19—20

יש בקהל יבוא לא שופכה ״כרות **
ראל.״
״פרוזה״ בגיליון אור ראה הסיפור ***

).1978 (יוני 22

? בגרוש׳ תהילה עם בגרוש ״סופר מיהו זיר
 הקשיש הציוני המנהיג עם כן־פורת ישעיהו העיתונאי שערך השיחות באחת ו•

 היו ״הורי כך: הכסף?״ לך בא ״מניין לשאלה האחרון השיב גולדמן, נחום ד״ר
 במהלך לכספים...״. גדול חוש לי ויש עשירה לאשה נישאתי אבל הבינוני, מהמעמד

 האמת שלו. הספרים״ ״עיסקי את להזכיר גולדמן נחום ד״ד נמנע לעיתונאי, תשובותיו
 בשנים אור שראתה יודאיקה אנציקלופדיה של יוצרה הוא בעקיפין, שגולדמן, היא

 1881 בשנת היה: כך שהיה, מעשה כלל. לקונצרן המסונפת כתר בהוצאת האחרונות
 אור וראתה שנערכה האשכול, בשם עיברית אנציקלופדיה בווארשה אור רואה החלה

 גולדמן. נחום של ודודו אביו שניהם ושותפם״,גאלדמן׳ ;ה. ד״ר גאלדמן, ״י. על־ידי
 מעולה, חיותה ולמרות אור לראות הגאלדמנית האנציקלופדיה חדלה חוברות כמה אחרי

 האנציקלופדית הערכים כרטסת כלכלי. כישלון נכשלה היא הערכים, ניסוח מבחינת
 משך עליה ששמר גולדמן, נחום של לידיו בירושה נמסרה האנציקלופדיה של המעולה

 של למו״לים ספרות 6 בן סכום תמורת אותה מכר שנים 10כ־ שלפני עד השנים, כל
 כתב אחרונות, ידיעות של כיתבי־העת מבקר גלילי, זאם י• יודאיקה אנציקלופדיה

 ״...מאז ז שדה פינחס של כמשל להחייס שהוקדשה 22 פרוזה חוברת על בביקורתו
 קנה הוא (ששת) המחבר בהוצאת ,1958 בנובמבר שדה, פינחס של כמשל החיים הופיע

 הוצאת־ספרים היא ששת הוצאת נכונה. אינה המחבר״ ״בהוצאת של זו קביעה לעצמו...״.
 מייסדו (מל״ן), נחום לוי משה היה ובעליה בשנים, עשרות משך תרבים, שמו לה שהיו

 מקורו ששת השם בארץ. העיברי הדפוס ומחלוצי בתל־אביב מל״ן דפוס של ומייצבו
ו דחפיה עזריקם, כר־כוכבא, גלילי, ביניהם נחום, לוי משה מר של בניו בששת

 הראשונה, במדורתו כמשל החיים הופעת אודות ברבים ידוע שאינו נוסף פרט חקלאי.
 אחרי חודשים כמה שבמשך אחרי מו״ליו, לבין שדה פינחס בין שהתגלע בסיכסוך נעוץ
 הושמדה הזח, מהסיכסוך כתוצאה שלו. עותקים 200נד יותר נמכרו לא לאור הספר צאת

 המהדורה אור ראתה שמאז אלא הספר. של הראשונה מהמהדורה עותקים של גדולה כמות
 200 אותם בעוד עותקים, אלפי בעשרות נמכרה היא שוקן בהוצאת הספר של השנייה
 הנדירים הספרים בשוק שחקים מרקיע כיום מחירם הראשונה, המהדורה של עותקים

 סיבוב על בעיתונו דיווח בלונדון, אחרונות ידיעות כתב כפיר, אילן ;ס בעיברית
 במילים: בלונדון, חב״ד תנועת כאורח (השואניס), ייזל אלי המחבר של הופעותיו

 כתב־עת עודך גדולה...״ תרבותית כחווייה הרצאותיו את תיאר ויזל של מאזיניו ״קהל
 נייר״ של ״נמר מדור לב תשומת את היפנה מהתיאור, שהתמוגג תל־אביבי, סיפרותי
(והובאו ינאי מאיר ידידו באוזני שטיינמן אליעזר הסופר בפי ויזל שתואר לתיאור

רייך אשר מונדי יוסך גולדמן נחום

 ידי. את ולחץ ויזל אלי אלי בא ציבורית ״בארוחודערב :שטיינמן) אמר כה בספר
 הסתובב עיניו, הסיר אותי. כבש שלא מייד חש הוא בי. הסתכל הוא בעיניו. הסתכלתי

 כשהמסובים היהודית, הנשמה על דיבר הוא יהדות. על הירצה ארוחה באותה ונעלם.
 יהודי הגניחה. את ליהודים נותן ויזל אלי מנחת. ומתמוגגים תרנגולות וזוללים יושבים

 לכן רוחניות. קצת לו, נדמה כך הלו, חסר 1 מה אלא עונג. מדושן והוא תרנגולות זולל
 נותן בא, וזה היהודי. העם של הדמעות מן עסקים שעשוה ויזל, אלי את מזמין הוא

 התרבות פקידי •1 לגנוח...״ להמשיך יכולים והם הצימוק, את אוכלי-התרנגולות ליהודים
 תקציבים למנוע מאמציהם חרף זנב, לקפל שוב נאלצו םישרד-החינוך-והתרבות של

 המחזאי של בעניינו הפעם, כבד. ציבורי מלחץ כתוצאה הפעם, וגם נונקונפורמיים מאמנים
 מחדש כ״בלתי תרבות פקידת בידי נקבע 2 — נוכחות יומן שמחזהו מונדי יוסף

 אנשי מבשרים שבו למחזאי, מיכתב לשיגור הביאו בנושא חוזרים ועיון שיקול דבר...״.
 הוא אם ולהחליט לבוא מוכנים יהיו הם המחזה, על החזרות תתחלנה שאם המשרד

 על־מנת בג״צ להגיש בכוונתו ויש הסוכריה, את קונה אינו שמונדי אלא להקצבה. ראוי
 את מישרד-החינוך-והתרבות מעניק שלפיהם הקריטריונים את יבחון שבית־המישפט־העליון

 קהיליית מתמוגגת ועכשיו ההסברים, באו אחר־כך בלחישות, החל זה !• הקצבותיו
 שזה טענו אחדים האחרון, הקרב זה כי שאמרו היו מצחוק. התל־אביבית המשוררים

 לפני התחיל הסיפור יהיו. שעוד רבים סיפרותיים קרבות־ניגוף במהלך אחד קרב רק
 רייך, אשר של שיריו על הורוביץ יאיר המשורר של קטילה במאמר משנה, יותר

 העיתונים. באחד הורוביץ נגד רייך של מיתקפת־נגד היה ההמשך קריאה. בסימן שפורסמו
 ,8 קריאה סימן של ב״פתיח״ המותן מן נורה זו, במילחמה (בינתיים) האחרון המטח
 דבר את הגרפומן יודע ליבו ״בסתר בנוסח: קביעות׳ ובו הגרפומן, הכותרת: תחת

 הוועד. הוא היעד עסקניים. אפיקים אל הגרפומן אז מפנה רבה אנרגיה גרפומן... היותו
 בעצם מה ובעצם, ממילא, סיפרותי תוקף לו תעניק סבור, הוא כך ספרותית, הסתופפות

 שניים־שלושה תמיד יימצאו שכזה לגרפומן סיפרותי... תוקף לא אם הגרפומן, רוצה
 איזה ויעניקו גרפומניותם, למעלת כנקודת־חן חנפנותם את שיוסיפו אומללים גרפומנים

 הקצרה הרשימה בגרוש...״, תהילה עם בגרוש סופר לעסקן־הסיפרותי. בלתי־נחשב פרס
 מחוגים ״א.ר.״. רייך אשר של בראשי־התיבות בציניות חתומה ב״פתיח״ והארסית

 ירחון של ״ידיעות״ במדור לעיין אלה, שורות לכותב הומלץ קריאה לסימן המקורבים
 ״בבית :שם כתוב ואכן ב״פתיח״, לנטען ההוכחה מצויד. שם מאזניים, הסיפרות עסקני

 טנאי לשלמה, בניה) על־ידי (נוסד לסיפרות טלפיר מרים פרס הוענק טשרניחובסקי
 ומשה התקנון את קרא גלאזר מרדכי החדשים... סיפרי־שיריהם על רייך ולאשר

 ליפשיץ... ואריה אורפז יצחק לשיפוט (חבריו השופטים נימוקי את כן־שאול
 והתגמול בשתיקה, תעבור לא זו סמוייה שמיתקפה טוענים תל־אביביים זדזירי-שיר

, לבוא...״ יאחר לא
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