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לחרמון טיול
מגו פורחים עודם האיריסים בסיפרו

 את השאר, בין קושניר, שמעון לל
 פיסגת אל בנו טוביה של טיולו סיפור

:החרמון
יצא 1942 שגת אפריל בראשית 0 ■
 תלמי, יגאל חברו עם טוביה ■ ■
 בכפר בית־הספר מנהל של בנם ^ ^
 היחיד חברו שהיה *, לאה המחנכת ושל

ברשי החרמון. להר יצאו יחדיו בכפר.
 במחברתו טיוליו על טוביה של מותיו
 על הושלמה שלא מרשימה קטע נמצא
 שם מסופר החרמון. להר הראשון טיולו

 לינת־לילה ולאחר לכפר־גילעדי, שיצאו
 בבוקר ובחמש ב,תנור/ לבקר הקדימו

נפ ושם אל-קאדי), (תל דן לתל יצאו
 יהושע, כפר בני בחורים שלושה עם גשו

 אשר בית־הילל המושב בת ה,—א ועטהם
 להר בדרכם היו הם גם העליון. בגליל

 המטיילים שלארבעת מציין טוביה חרמון.
 שמיכות, ולא סוודרים היו לא הנוספים

ב לקפוא המטיילים עלולים ובלעדיהם
 הוא ברשימתו ההר. על הלילה קור

 ה״ את הכפרים, ואת הדרך את מתאר
 וכרמי החורש עצי את ובעיקר צמחיה,
הזיתים.

 מציין הדבש) (נחל עסל ואדי במורדות
 מרהיב־ מראה מתגלה ״מכאן :טוביה

 כף־ כעל פרוש החולה עמק כל עין.
 משתרעת ומקסימה נפלאה וביקעה היד
 הזאת הביקעה את לגולן. החרמון בין

נפ מפלים בדרכו ויוצר הבניאס חוצה
 — ודרומה בניאס הכפר לו צפונה לאים.
 בריכת אורכה, כקילומטר נפלאה, בריכה
 לעניין. הצמחיה התחילה מכאן חידר.

 מצליבים. של מינים כאן נפוצים בייחוד
 איב- חליל לקבר הגענו שעה חצי כעבור
 המקסימים אחד הוא זה מקום רהים.
עבו ואלונים משתרעים יערות-עד ביותר.

 את בצמרתם מסתירים חלולי־גזע תים
מסו הבלתי־גמורה ברשימה השמש. עין
 שבעה. הכפר במישטרת לינתם על פר

בבתים.״ אפילו איום, שם הקור
 טוביה השלים לא זה נפלא טיול על

המטיי נאסרו טיולם בסיום רשמיו. את
סיפ ה—א בריגול. כחשודים בצידון לים
 ומיואשים, קודרים תיו שהבחורים רה

 באמונתו. ומעודד זוהר היה טוביה ורק
 הגליל בת של נפשה נקשרה זה בטיול
עמו אהבה טוביה. של בנפשו

 המאושרים מאור בה שהיה קה
האדמה. פני על

 מהמדענים אחד כיום תלמי, יגאל יי
 ר׳ היה אביו וייצמן. מכון של הבולטים

 ומייסד ברנד י״ח של הקרוב חברו בנימין,
שלום״. ״ברית התנועה

ששי עד הראשון של מיפעלו את ממשיך
תש״זז. במילחמת נקטעת רתו

ביוג מתארים בספר הראשונים הפרקים
בביוג המתחלפת מישפחתית, ראפיה
הת נתיב את העוברת אישית, ראפיה
פגי את מתאר קושניר הארץ. של הוותה

 הראשון מורהו שהיה ברנר, י״ח עם שתו
והר המחברת את ולקח ״חזר :לכתיבה

תי :ואמר בכתיב, שתיקן מה לי אה
הפי ואת המישפט מיבנה את מעט קנתי
 עצם על אותר אשאל לא הפעם סוק.

 תבוא תרצה אם :ללמוד עליך הדברים,
כעצ ללמוד תצטרך בעיקר ונלמד, אלי
ונק זמן לנו נקבע אפשרי. והדבר מו,
 הנה בספרות. לקרוא ללמוד עליו רא.
 מוכר־ מנדליי של הקבצנים׳ ,ספר את קח

 את פתחתי בקול. ותקרא תפתח ספרים,
 עומד וברנר רוטט, בקול וקראי הספר

כ מילים. ומסביר מישפט לבל ומקשיב
 לחד־ בשובך :אמר הקטע את שסיימתי

 מה והתרשמותך זיכרונך לפי תכתוב רף
.שקראת . .

 והוציא בספריו וחיפש ברנר ״התכופף
 ,קרא :ואמר ביאליק, ח״נ של ספר־שיריו

 את קראתי במרחקים״.׳ ״משוט השיר את
חרו ולוחש קריאתי, מלווח שברנר חשיר

 אותו ותשנן השיר את ,העתק בעל־פה. זיו
השי סופו. ועד מראשיתו אותו שתדע עד
 שיר בל לזיכרון. מועיל דבר בעל-פה נון

״הנפש את מעשיר בזיכרון הנחקק . . . ■

* בשק״ ״חתול תיאטרון מנוייבחטף

״ ש י ד י א ה מ י ב ע ב. א. * ה ש ו ה נו.ד י

ת כנו ל * היהודית הסו ב טי ס פ שראלי סו י
 מוסינזון, אביטל ירושלים תיאטרון מנהל שחילק פרוספקטים אלף מאה 9

 לא ירושלים, תיאטרון מנויי של הזעום המיספר את להגדיל במטרה הבירה, לתושבי
 המנויים עונת את לכנות נוהגים הבירה מאזרחי רבים המקוות. התוצאות את הביאו

 רשימת את מפרסם אינו התיאטרון הסיבה: בשק״. ״חתול הירושלמי התיאטרון של
 המועצה עם בשיתוף הביסה, תיאטרון 9! מתל־אביב להביא שבכוונתו ההצגות

 מחזאי האידיש. בשפת אמנותי תיאטרון להקים עומדים אידיש, תרבות של העולמית
 התיאטרון את כינה קרשיה, על מחזותיו את להעלות שנים מזה מסרבת שהבימה ידוע,

 שידעו אישים, זוכים העיברית שבסיפרות מסתבר 9 הבימהאידיש לקום: העתיד
ובכי בטובות־הנאה מהשילטון, ההנאה טובות מרוחות היצירה של צד מאיזה בחייהם

 האחרונות מהשנים ממחים סופרים לו זכו שלא בכבוד מותם. אחרי גם בודים
 הזז, חיים הסופר-העסקן זכה אלתרמן, ונתן עגנון ש״י שלונסקי, כאברהם

 גרבוז, יאיר והמחנך הצייר 9 לזכרו מאסף הסופרים אגודת פירסמה אלה שבימים
 ממוסדות התפטרות מיכתב שלח תל־אביב, בקרן כחבר מונה חודשים כמה לפני שרק
חיי- נגד ראש־העיר שמנהל המאבק הסיבה: להט. שלמה העיר ולראש לקרן הקרן

 לטוביה מוקדש הספר של השני חלקו
 עברה וילדותו בירושלים שנולד קושניר;

 טוביה יזרעאל. שבעמק בכפר־יחזקאל עליו
 כמעט ייחודו. על ילדותו מראשית מעיד

 ושירה, תנ״ך ואהב הרבה קרא מינקות
 כשהוא הגלבוע, מורדות על פרא שוטט
 ולבעלי־חיים. לצמחים אהבתו את מטפח

 עימו משך הקסום בנוף ונדודיו במסעותיו
 וחיים זמיר יצחק כץ, אסף חבריו, את

 הבולטות האבידות מן שלושתם בן־דור,
 האי- העממי בבית־הספר תש״ח. דור של

 וטיפחו ייסדו הם יגור, שבקיבוץ זורי,
 על־מנת משעורים ונמלטו הטבע, חדר את

סל בעיקבות הכרמל, הרי בין לשעוט
חסר־העפעפיים. החומט או מנדרות
 האיזורי, בבית־הספר לימודיו אחרי

 קהיליית בקרב נודע כבר שמו כאשד
 להתגורר טוביה עבר שבארץ, הבוטנאים

כ בירושלים, העיברית בגימנסיה וללמוד
 הבוטניקה חוקר של בביתו מתגורר שהוא
 מארחו את להדהים וממשיך זהרי הד״ר

ב לימודיו תום עם האקדמאים. ועמיתיו
 לאוני* כניסתו את לשנה עיכב תיכון,

 שירות לחובת זמנו את והקדיש ברסיטה,
כני עם בחי״ש** התגוננות באימוני

 הר־הצופים שעל באוניברסיטה ללמוד סתו
 עיסוייה, הערבי בכפר מגורים לעצמו בחר

לימו במיסגרת האוניברסיטה. ליד השוכן
 והביוכימיה התורשה לחקר התמסר דיו

 במהלך איריסים. בעיקר צמחים, והכליא
הבוט המחקר ערוגות את ייסד עבודותיו

 בחנוכה בהר־הצופים. שלו הנודעות ניות
 עוד אין כאשר *** אביבה עם התחתן 1947

 על חותמו את טבע שכבר בכך ספק כל
 זאת עם ויחד הארצישראלית, הבוטניקה

ב עולמי שם בעל איש־מדע להפוך עשוי
ב נפל יותר מאוחר ששנה אלא זה. שטח
 הפלמ״ח, אנשי חבריו עם יחד כאשר, קרב
גוש-עציון. בהגנת לסייע בדרך־לא-דרך יצא

 לעוצמת מעבר פורחים, עודם האיריסיס
 באיבה, ונגדעת מתפתחת הגדלה, הדמות

 ארצישראלית. אגדה של לידתה סיפור הוא
 קושניר. טוביה של האיריסים ערוגת אגדת

 ביובש שנה, 20 משך שנשמרו ערוגות
הנח ערוגות 45 הר־הצופים. של המדברי

 ש- ערוגות שבעולם. המעולות מן שבות
 ונשתלו ׳67 מילחמת אחרי הועברו בצליהן

 הספר של וכשמו שבגבעת־רם, בגן־הבוטני
פורחים. עודם האיריסים —

 הוא קושניר טוביה של צמיחתו סיפור
סי הטבע, אל היהודים שיבת סיפור המשך

 ושנג־ ורעיו, נפתולסקי בנח שראשיתו פור
וחבריו. טוביה של במותם דע

:גרבוז כותב במיכתבו בתל-אביב. הלילה

הזז חיים
מותם אחרי וכיבודים הנאה טובות

 שהמישטרה שעה העיר, את לקשט מעוניין איני
 91 בלילות...״ העיר את מבערות והעירייה
 איבדה היהודית הסוכנות של ההסברה
 כ. א. הסופר של שירותיו את באחרונה
שע, הו  איש של המעולים כישוריו בזכות י

 לשעבר העיתונאי הסוכנות, בהנהלת ד״ש
המע :היה כך שהיה, ומעשה אייל. אלי
 תיק קבלת עם אייל של הראשון שה

פי היה לידיו, היהודית בסוכנות ההסברה
 הרבעון עורך עדין, יהודה של טוריו

 מכשיר כה עד שהיה הגולה, בתפוצות
 בשירות היחידי האידיאולוגי התעמולה
 להתפלמס, נהג הגולה בתפוצות הסוכנות.
 של הטיעונים מערכות עם רב, בכישרון
ש עורכו, בזכות במערב היהודי השמאל
 סופרים, של שירותיהם את לנצל השכיל

 אלי ישראליים. ופילוסופים היסטוריונים
 הפיטורים בסיגנון עדין את פיטר אייל
 מכך כתוצאה סובייטים. קומיסארים של
 יהושע, א.ב. מאת זועם מיכתב קיבל הוא

 של הכנסת לחברי נשלחו ממנו שהעתקים
 שלוחן שהוא ושינוי הדימוקרטית הסיעות

 לידיעה בניגוד 9! היהודית בסוכנות
 מולד השנתון זה, במדור שפורסמה קודמת

 חדל לא כרוידא אפרים שבעריכת
 כספיים בקשיים נתון היה אלא להופיע,
 המועצה־לתר־ מענק הופעתו. את שמנעו

 נועד ל״י, אלף 105 בסך בות־ולאמנות
מולד של הוצאתו המשך את לאפשר

* בזלת״ ;,אנשי
 ישראלי, שורשים סיפור בנמצא יש אם

 שטורמן, מישפחת של סיפורה הוא הרי
 והחווייה החיים של היגון סיפור שהוא

 שכול, של דורות שלושה הישראליים.
 חייהם את שנתנו ונכדים, בנים אבות,

הארץ. הגנת על
 קושניר שמעון מצליח בזלת אנשי בספר

 מישפחה בני של השורשים פלא את לטוות
 ב־ הקולקטיב השומר, יסוד ימי מאז זו

 תל־עד־ מרחביה, כינרת, דגניה, סג׳רה,
 חיים של סיפורם זהו ועין־חרוד. שים

 ואמיר חיים הבן, משה האב, שטורמן
 שטור- עטרה של וסיפורה שנפלו, הנכדים

מרח שדמותה והסבתא, האם הרעיה, מן,
 שבארץ היפה כל על חייה, של בשכול פת

הזאת.
 של היסטוריה ספר הוא בזלת אנשי

 בדברים שהאמינה אומה חדשה, אומה
היס שום להתגשם. זכו שטרם ובערכים

 העומק את למצות זכה לא עדיין טוריון
 רב־ שהפך במוות שנתקפלו והטראגיות

לק מצליח קושניר שימעון כאן. גם אמנים
 של הישראלי למיתוס וגידים עור רום

 בתיקווה היא שגדולתו שטורמן, מישפחת
 הדורות שלושת שהביעו הרבה ובאמונה
הערבים. כלפי זו ממישפחה הנופלים
 והמוות החיים ספר הוא בזלת אנשי

השופ רפאים עולם של ספר חלום. של
 גורל של ספר שירה. ומחברים דמם כים

שיבה השיר כמאמר כלשהי, שיבה משולל

הו בזלת״, ״אנשי קושניר, שמעון *
(כריכה עמודים 198 עובד״, ״עם צאת

 חסר־התקדים כישלונו לרגל 9! לאור
 עתה שוקל ׳,78 הפסטיבל־הישראלי של

 של כניסתם 9!ביטולו את מישרד־החינוד
 כקר ישראל פרדו, טובה השחקנים
 האירגו־ מנהלו עם יחד רונאי ואברהם

 לחבר הבימה, הלאומי התיאטרון של ני
 אחד בפי הומשל התיאטרון, של הנאמנים
 של נציגות כהכנסת התיאטרון ממבקרי

 מורה 9 הממשלה לתוך המדינה עובדי
ב לעיתים המפרסם הירושלמי, הסיפרות
 אלכם ספרים, על רשימות עיתונות
 בעבר העיתונאי של אחיו שהוא זהכי,
 על-ידי הוגדר זהכי, נתן בהווה והדייג

 בעיק־ הספרותיים, כיתבי־העת מעורכי אחד
 שנתוני־הספרות, על שפירסם רשימה בות

 שמועה 9׳ חזיר״ באף זהבי כ״נזם
 טוענת הסיפרות בחוגי המהלכת שטנית

בכתי שהתמחה צעיר שסופר בעקשנות,
מי של בבעיותיו העוסקים סיפורים בת
 של קרוב־מישפחתו הוא מסויים, מיני עוט

 9 גריגכרג צבי אורי המשורר-הלאומני
ב אמר זינגר כשווים־ יצחק הסופר

 לעולם לאשה, בדומה ״סופר, כי אחרונה
 לאהוב עשויים האנשים מתי יודע אינו

 ברשימה 9! יצירתו״ את לשנוא או אותו,
 בדבר כונדי רות העיתונאית שפירסמה

 הסערה, נושאי הספר אודות על השבוע
הפוליטיים העריקים חמישה את המתאר

קו כרוק־שפרד, גורדון בלונדון שפירסם ׳20דד בשנות מברית־המועצות הראשונים
 שהביא מי כצנלפון. כרל של דודנו היה מהנ־ק־וו־ד אורלום גנראל כי בעת

 9 בצנלסון זינובי הנ־ק־וו־ד, איש הוא גם שלו, אחר דודן היה אורלוב של לנפילתו
 מרים הציירות בין לעיתונות, אשגרים בצורת אלה בימים מתנהלת ציירות מילחמת

 שרון מרים אם ״טוב :הראשונה על כתבה האחרונה כאשר כן־ז׳נו, וחניתה שרץ
 ניגלה הגדולה הכוהנת סוד לאמן. להתייחס כיצד ,שוביניסטים' גברים מאותם תלמד

״ והמבין במערומיו, . . . ן בי י

יהושע כ. א.
זועם נזיכתב

קשה).
 טרום־צבאיים, אימונים שדה, חיל **

 לקום שקדמו בימים היישוב מבני שחלק
אליו. התנדבו המדינה

 קושניר טוביה של אשת־נעוריו ***
הסו של כאלמנתו יותר, מאוחר נודעה,

הזז. חיים הקשיש פר

 שטורמן חיים של חברו שריג, יוסף שחיבר
 :1969ב־ גרין באי בפשיטה שנפל הנכד
 / הלכנו. הקרב אל / מילחמה צמאי ״לא

 שדה השמש, / הכית, את תמיד אהבנו
 / אליכם עתה ושבנו / בנשמה הנפתח

התוכ / בנו. אין ורוח / בתמיד פשוטים

 במקומנו?״ / אמא את לחזק / רעים, לו,
 ב־ נפל בית־השיטה בן עצמו, שריג יוסף

 אנשי ברמת־הגולן. יום־הכיפורים מילחמת
 אמהות שבה ארץ אודות ספר הוא בזלת

 בעליהן, את נשים ילדיהן, את קוברות
צאצאיהן. את וסבתות


