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שיחזור

 הסתיו
הקומיסר של

 אור ראה השנה למחצית קרוב לפני
 קומיסר מאת ירוק סתיו הסיפורים קובץ
ל וקונסול בעבר, ברשות־השידור מפ״ם
 בניו-יורק, בהווה ישראל של תרבות ענייני
*. שחם כתן

 שירטוט מהווה זה שקובץ ספק, אץ
 אופיו שלם, סיפרותי דור של קרדיולוגי

הנשק). טוהר עם מתחרז (כמעט וטוהר־העט
כינס שבו בקובץ, לטוהר־העט המאפיין

 ירוק. לסתיו סיפורים כמה שתרם קובץ
 עצלים בהאלים המופיע אחד, שסיפור דומה
 כהעד להעיד יצול ירוק, בסתיו מופיע ואינו

אופה. על העיסה
 שחם, מנסה שבו הדיו דגל הוא הסיפור

 מילחמת־העצמאות, מהלכי את שליווה
 מהחיילים אחד של סיפורו את להביא

אילת. למיפרץ שהגיעו הראשונים
 שחם נתן של גיבורו כי שמסתבר, אלא

 הפרטיים. בחייו יותר גדול גיבור היה
 אחת של גיבורה היה הדיו דגל גיבור

 של ביותר המרתקות מפרשיות־הריגול
 זה בשבועון בהרחבה שפורסמה ישראל,

 הכותרת תחת )999 הזה, (העולם 1956 בשנת
 היה הגיבור לרגל. הולך יולי! סשקה

 קצין־תרבות יולין, (סאשקה) אלכסנדר
א (מיל.) שאלוף לשעבר, ג  היה אלין, לי

קומיסר של גיבורו זה בחתונה. שושבינו

 פופולארי כזמנו היוז והוא — פאשקה את
 מרץ, ופעל חפרתי כאדם הכית — מאוד

 החותם, לכל נדחף אחד, פל עם המתיידד
 אחד כמקרה רק ולנאום. לדפר מרכה

 הגיע כאשר זה היה קצר. כנאום הסתפק
 הנפת לאחר הכוכשים. ראשוני עם לאילת

 פוליט־ סאשקה ניגש כמקום, ישראל דגל
 לומר החיילים, אותו שכינו כפי רוק,

״אילת ״תחי : רק אמר הוא מילים. מספר ! 
מת שסיומה עסיסית תמית קללה והוסיף

 התפשט זו, קללה אחרי אילת...״ עם חרז
 העברי החייל היה החורף, ולמרות סאשקה,
 כיבושה ביום אילת בים שטבל הראשון

 שכח לא לים ברידתו גם תמונה) :(ראה
 הסתיר שבעזרתו המיוחד כובעו את לחבוש

קרחתו... את
 — שימש יולין סאשקה של דיוקנו
שלא או בפלמ״ח, מפקדיו מטעם בהוראה

שחם נתן של גיבורו
שימש הוא אילת. בחוף עירום יולין סאשקה טבל שנה 31 ני

 מאוחר שנים 6 שחם. נתן מאת הדיו״ ״דגל לסיפור גיבור
 ונכלא. נשפט ברית־המועצות, למען כמרגל נתפס הוא יותר,

.1949ב־ עצלים האלים שחם נתן של ספריו בקובץ הופיע הסיפור

 יותר בת מתקופה סיפוריו מיבחר את שחם
 כינס שלא הסיפורים אלה שנה, משלושים

ירוק. בסתיו
 למבקרי ממתין אני השנה למחצית קרוב

 ביומונים הסיפרות מוספי של הסיפורת
 ברונובסקי יורם .זו נקודה שיבחנו

 של מידה ״דרושה כתב: רשת) (יוחנן
 האינסטינק- הרתיעה את להסיר תה אורד

 טרקטור־חציר־מישלטים־ מסיפורי טידוית
 שינהר, עליזה בשם גב׳ קיבוצניקים...״

 למדי, דלוחה ביקורת של בסופה מציינת
המכו שהסיפורים על־כד, להצטער ״יש כי

 כתקופות שנכתבו ירוק׳, ,סתיו כקובץ נסים
 זמן ציון ללא כספר מופיעים שונות,

ה פירסומם תאריך ציון וללא כתיבתם
ראשון...״

 הקצרים סיפוריו מאגר של קצרה בחינה
 אור שראה קובץ, מגלה שחם, נתן של

**, עצלים האלים הכותרת תחת ,1949 בשנת

 סיפורים; ירוק; סתיו — שחם נתן *
 עמודים 222 ;פועלים סיפריית הוצאת
רכה). (כריכה

 ;סיפורים !עצלים האלים — שחם נתן •*
 פועלים; סיפריית הוצאת משלט; סיפריית

רכה). (כריכה עמודים 133

 שתואר שחם, נתן הפלמ״ח, של התרבות
הדיו. דגל בסיפור

 סיפורו את הזה העולם סיפר בכתבה
 וב־ הגיוני ״בסדר :יולין סאשקד! של

 את יולץ אלכסנדר העלה קריא, סיגנון
 כעיירה ילדותו כימי החל חייו, פרשת

 באירגון כנער הצטיינותו דיר האוקראינית,
 פיר־ כמיכתת, כעבודה קומוסומול חטיפת

 הקומוסו־ בעיתוני מוכשר כעיתונאי סוס
 במילחמת־ האדום כצכא הצטיינות *, מול

 ומינויו סגן לדרגת עליה השנייה, העולם
 צ׳כוסלוכקיה ממחוזות כאחד צבאי כמושל

ארצה. עלייתו ועד —
 ככל סא׳טקה הצליח ישראל כמדינת גם

 כקצין־ שידת לצכא, התגייס הוא דרכיו.
 כין היה הפלמ״ח, של בגדוד תרבות

 היו האי״טיים ידידיו ואילת. עכו משחררי
 מפקדי ושאר אלון יגאל שדה, יצחק

 כולם, עם להצטלם הקפיד הוא הפלמ״ח.
 כן- כהכרת תמונה אפילו ומאושר. חכוק

עמו. שמורה גוריון
 לא בתכלית. נכונים היו סיפוריו כל
שהכיר מי כל ספק. של צל גם כהם נמצא

 הקומוניס' המיפלגה של הנוער תנועת *
בברית־המועצות. טית

 בסיפורו מרכזי, לתיאור דמות — בהוראתם
 במחגות־ד,עקורים מתחיל הסיפור הדיו. דגל

 סאשקה מילחמת־העולם. שאחרי באירופה,
 שהוא המספר, את פוגש עברית, היודע
 כארץ שחור שוק ״יש :אותו ושואל צבר,

שאלות. ועוד ?״ ישראל
 שב והגאה, הגזעי הפלמ״חניק המספר,
 הוא מהקרבות ובאחד ארצה, משליחותו

 שניתן כל את המייצג בסאשקה פוגש
 גוף מכוער, ״גוץ, :כ,אנטי־צבר׳ להמציא

 או שלושים הוא, כמה (כן כלתי־מכוגר.
 גכרי קו ללא עגלגל פרצוף ארבעים?)

 קצרות מתרוצצות, כהות עיניים אחד.
 עקום־קווים חוטם קלוש, שער תאי.

 ובתנו־ הפה כחיתוף ורק גדולות. ואוזניים
 !וכעבור ילדותי...״ מוזר, משהו היה עתו

 הצברי׳ ה,גיבור פוגש חודשים, שלושה
 היום כחצי זה ״היה :,סאשקה׳ את שוב

 זה, מסע המדברי. הכיבוש למסע העשירי
 חלום האדן. לילודי היה לב משא־ כגבול

 מלו ונתמלא החזייה מתחום יצא נעורים
 נפגשנו לא האם יקיצת־קסמים... כמו
 זוכר כל־כד אני והלא ייתכן... לא ? פעם
כזה...״ כבירור פניד, תווי את

 אום־אל- אל מגיעה הצבאית היחידה
:את,סאשקה׳ שחם, נתן מתאר וכך רשרש,

 החצר באמצע שם. נמצאו לא ״מוקשים
 להגיף אומר גמרו חשוף. תווץ נזדקר

 נטל מישהו בכליהם. נמצא לא אך דגל׳
 המגן- כדיו. אותו מושח והחל אגד־חבישה

 כשביל ואלו ?דגול כצורת נתמסמם דויד
 נמצא לפיכך התו, הספיק לא הפסים שני

 הדגל את כשפרשו השני. מן עכה האחד
 אף־על־פי-כן עקומים. הפסים כי נתכרר
הזה. הדגל את הגיפו
 הטכס טכם, כדי אנשים כמקום היו לא

 איש שלושה־עשר בדמנו. טכוע איננו גם
 והחמישי כמוט אחזו ארבעה שם. היו

 ארבעה *. הדגל את לקשור למעלה טיפס
 והתמננו. עמדו ושלושה לתצפית, הלמ
 *ת ושר כחרדת־קודש תם עמד אחד איש

ע לכדו, התיקווה ת  הלאומי הדגל שהונף כ
פיסח.״ — המסע כסוף

 רתיקווה, את ששר סאשקה, והמרגל
 הלאה, מתואר הלאומי, הדגל שהונף ברגע
 בגדיו. את פשט ״אחר-כד : שחם נתן בידי
 רגע החתם. מן ירדה לחה ערב צינת

 רגליים צהבהב. ביתק גופו לוכד הבהיק
 איבתם רזות, משוערות, לא עיקלות,
צב שכמה ואחר חמימה...״ וקפץ רפויים,

 עם משוחחים שחם, של בסיפורו רים,
 הוא האדום ״בצבא :אומר ואחד סאשקה,

 בגדיו, את ״לכש סאשקה קצין...״ היה
 דגל־ ליד ובעוברו הפלדה, כובע את חבש
והצדיע...״ חזר הדיו

 מלאת את באילת יחגגו אדר, בי״א מחר
 שחם נתן חוגג השנה לכיבושה. שנה 31
 או מטעם, — הדיו דגל לחיבור שנה 31

 חשבון־ את הסתם מן ועושה — מטעם שלא
 של חשבוךהנפש את הקומיסר, של הנפש

 נספח־ של חשבון־הנפש את הסופר,
 בדומה זה, שבסיפור ספק, אין התרבות.
 שאותם (סיפורים שלו אחרים לסיפורים

 הוא סיפוריו), מאסופת מעלים שחם אין
 פוליט־ של דור אנשים, דור של כזב מייצג

 עצמם את מינו אשר קומיסרים, של רוקים,
 שהלך דור של הסיפרותיים דובריו להיות

שב. לא הוא ממנה למילחמה
 הסופרים, דורו בני למרבית בדומה
 ה״סיפרותיים״ הישגיהם למרומי שהגיעו
 הדיו, דגל הסיפור לחייהם, העשרים בשנות
 משמש אינו פוליטרוק, בסאשקה העוסק
עט. טהור לסופר -מופת

לכזבים מתחת
 הסיפרות על שהועמסו לכזבים מתחת
 רחש שנה מעשרים יותר במשך העברית

 מתחת תש״ח. דור של האמיתי הרמץ
 מחר יגיעו הם הדיו, דגל נוסח לכזבים

 (בעיקר המגדת ומגיפת סיומקה לי וקרא
 סופרי דור לו והתקיים חי מגד), אהרון

 יהודה שדה, פיגחס האמיתי: תש״ת
 עמום כהגא-ברמון, עמליה עמיחי,

 שהרמץ מוכשרים מספרים כמה ועוד קינן,
באט. אט כבה שלהם

 דור של הרישמית הסיפרות אין בעיני
 ציקלג כימי ביצירות מתמקדת תש״ח,

 המטעם סיפורי יזהר, פ<מילנםקי) של
 סיפורי שיחזור), (ראה: שחם נתן של

 בעיני ואחרים. מגד אהרון של הדוברות
 בספריו תש״ח דור של האבדון מיתוס קיים
 הכחולה חדלת בתחנה, קינן עמום של

 הוא קינן, עם השמורות מסיבות .2 ושואה
 כל לעשות אלה, ספרים בשלושה טרח,

 בין דורו, כאב את להעלים שביכולתו
והסמלים. השורות

תוליז *, לפרחים מתחת החדש בסיפרו

 הדגל את לקשור למעלה שטיפס החייל *
אדן. אברהם (מיל.) אלוף ברן, היה לתורן,

 הוצאת ;לפרחים מתחת — קינן עמוס *
 + רכה (כריכה עמודים 250 פרוזה;

הדפסים).
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