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הנשק טוהר
 מילחמת אחרי הראשונים בשבועות

 של דור־הבגים בני ישבו ששת־הימים
 בעין־שמר, בחולדה, הקיבוצית התנועה

 כאבו, בחנו, קיבוצים, ובעוד ביזרעאל
ה אמצעי בכל והגיבו השתפכו שאלו,
 ברבות תוכנתו שבהם הקולקטיבית, תגובה

השנים.
 מלאנכולי סכריני ספר היתר■ התוצאה

 רודדד. בו לוחמים, שיח הכותרת את שנשא
סכריני. מיתוס לכדי הקולקטיבית התגובה

ט רן ס אדלי
מחשבתי״ ונקיון ,תאורי ״יושר

 טרח לא יום־הכיפורים מילחמת אחרי
חוזר תרגיל לערוך הקיבוצית בתנועה איש

לוחמים. לשיח
 יום- למילחמת ששת-הימים מילחמת בין

 אירוע גן־שמואל בקיבוץ אירע הכיפורים
 נתפס אריג, אודי בו־המשק, טראגי.
 המודיעין עם פעולה ששיתפה ברשת כחבר

 לשומר־הצעיר הקיבוצית, לתנועה הסורי.
 של בגידתו מעשה היה ולקיבוץ־הארצי

 שכמו מחריד, הלם בבחינת אדיב אודי
 כולה. התנועה של העצבים קצות את חשף

 הגיע אדיב שאודי ספק אין הזמן ממרחק
 מילכודים של מערכת בזכות שהגיע לאן

 ברירות בפניו הותירה שלא אידיאולוגיים,
רבות.

עין־שמר, איש הסופר פירסם אלה בימים
ט, רן ס  שלו הראשון הרומן את אדלי

 גירסת מציג הוא בו פורחים*, מיגדלים
 כי אם אדיב, אודי של לסיפורו בן־קיבוץ

ה את לבדות כדי מעט לא עושה הוא
דמויות.

 כאן מייצגת פורחים מינרלים הכותרת
 הקיבוץ של המים מיגדל — ומלואו עולם
 נישל שהקיבוץ הערבי, המיסגד מיגדל מול
 אדליסט של ספרו מאדמותיהם. מאמיניו את
 בן־ של חסר־תקדים ניסיון בבחינת הוא

 ברכיהם שעל הערכים עם להתמודד קיבוץ,
 הספרותי הנשק טוהר על שמירה תוך גדל,
שלו.

 ;פורחים מיגדלים — אדליסט רן •
(כרי עמודים 306 פועלים; ספרית הוצאת

רכה). כה

הת של אנטומיה הוא פורחים מינרלים
 סתר, עוזי הנפש־הפועלת,המרכזית, פרקות
 אדיב. אהוד של הספרותי כפילו שהוא

 שהובילו המהלכים את מפרטת האנטומיה
 ״ שהסופר מהלכים בגידה, לאותה עד אותו
דעתו. את עליהם מלחוות עצמו מונע
 הפתיחה בפרקי כבר מתגלה אדליסט רן
 שלשונו מעולה, ומתאר כמחבר הספר של

 יש אך מעט, מחוספסת אומנם הספרותית
 הפגמים. על לכסות שלו האמיתות בכוח

 זד! ״איד :כותב הוא שלו עוזי/אודי על
 בקיבוץ, דשא על יחף שיגדל אשכנזי, שילד

 שנמשח ירוק, בזר הביכורים בחג שהוכתר
 חיי כיפק שצעק נתת, בחלב כחנוכה

 אחד, בחיר בדקר קם חדא איד בטיתנות,
 סיפורים כדגי כל שם ומספר לסוריה, טס

ת זוויות על שיער מסמת  המאגים של חי
 למה? חביקעה, במוצבי הקיפוד בעמדות

 האתרים השוטים את שמעסיק מה זה
האלה...״

 הצברית בציניות עוזי עונה זו שאלד, על
 י׳ בכיתה :כד ״אז :בנוסח האופיינית,

 העוול בגלל אוננות על לוותר החלטתי
 היותר־ והאמת לערבים״. באתן שנעשה
 גיבעת־ שקיבוץ היא והפחות־צינית, ישירה
 שהיו אדמותיו על עוזי את הצמיח נטפים
 ובאחת אום־כותוף. הערבי הכפר אדמות

 כאשר ד,שיחדור, מילחמת של האתנחתות
 בגיבעת־ לחופשה הגיע עוזי של אביו

את אחרים חברים עם ביחד הזיז נטפים,

ב אודי אדי
בלילה״ וירה ביום ״קיטר

ה הכפר מאדמות וגזל הקיבוץ גבולות
 שהוליכה הטראומה היא זו תמונה ערבי.

שהוליכה. לאן עוזי/אודי את
 אדליסט, רן של הקודמים בספריו אם
המר שיכרון קיים קבצי־סיפורים, שהיו

ה שיכרון הופך זה שברומן הרי חבים,
 אדליסט העברית. הלשון לשיכרון מרחבים
 העברית רבים. סופרים של הלומות מגשים

 אמינה היא כנות. מוצקות, מקבלת שלו
 עברית. בספרות הלימודים מתוכנית יותר

 מסופרי כמה של המלאכותיים הלבטים
 תיאוריו עוצמת ליד הופכים דור־המדינה,

אוננות־אינטלקטואלית. למעין אדליסט של
אנ אותה כאמור, הוא, פורחים מינרלים

 הישר מדרך עוזי/אודי את המדרדרת טומיה
ל העולמית. המהפכה עבר אל הקיבוצית

 לעדת־מערי־ שמסביר אייב, מגיע קיבוץ
 בחפירות... לבדד נמצא ״המהפבן :ציו
 עבר לד אין דמלפניד. מאחוריו, נפש אין

 לבדד חי הדא אישי. עתיד לד שאין דבמדבן
 מתי לבדד להחליט צריד הדא בעדלם.

פי על לבדד דלהסתעד מחפירתד לקום

 עוזי/ באוזני מפזר * אייב שלו...״ פקודתו
ומב הקיבוצי, האשליות עולם את אודי
 סג- כמד לי נראה הזה העסק ״בל : היר

 שקט, המון דשא, הטון גדול... אהד טוריום
טיפו סוציאליזם בכולם. מטפלים וכולם
ש בכך כלשהו, ספק למנוע וכמו לי...״

 אדיב, באודי גן־שמואל, בקיבוץ המדובר
 אדליסט שרן הרי וקיימים, חיים ובאנשים

 כוהן־בכדיט דניאל את בסיפרו מוליך
 ליל- סיפור וכידוע גיבעת־נטפים. אל

 כוהן־בנדיט, מצפן, אורח של הבלהות
 לפני כותרות די עשה גן־שמואל, בקיבוץ
כעשור.

 מתחילה עוזי/אודי של תפיסתו עם
 השמש. לאור לצאת הקיבוצית המוגלה
ההש מכונת הישראלית, הרכילות מכונת
 אדליסט הקיטור. במלוא עובדת מצה,

 זה ״מה :החיים שהיא בלשון מתארה
ה כל כמו דיבר, שהוא נכון שייך?

 סוציאליזם. שיוויון, ערבים, שמוצניקים.
 כולם את יודעת, את ככה, מדברים כולם

 הסיפורים עם שלהם במשקים מרעילים
 ביום קיטר הוא גם כולם כמו אבל האלה,

 אדליסט ?...״ הוא דווקא למה בלילה, וירה
 חצי־ ספרותית בלשון העמודים את מרצף

 בספרות נראתה טרם לה שדומה צבאית,
 דוגרי, של מרכיב איזה ישנו הישראלית.

 בתיאורים מחשבתי ונקיון תיאורי יושר
אלה.

 התנועה של היושר אינו הזה והיושר
 ערוותה את חושף כמו ואדליסט הקיבוצית.

 עוזי/אודי של הוריו כאשר זו, תנועה של
 ההגנה־ את שיממן מהקיבוץ מבקשים

ה חברי שסרח. לבן־הקיבוץ המישפטית
 בחצר ״שמעתי :ומקשים שואלים משק

 שאר יושקו... לביא, גידי, הדיבורים, את
 הלוא במציאות, להביט הפוחדים הגיבורים

היטב לתומי ואני מהוללים, צבא אנשי הם
 על ליטול חייב להנהיג שמבקש שמי תי

 לנצחו־ רק לא לנסיגות, גם אחריות עצמו
 חברים ונראה בואו חוצנו. לנער ולא נות,
 ודוב, חנה של לבן בן, שלנו, לבן קרה מה

שלנו...״ לכן ורות, נהצ׳ה •טל לנכד
 עמוד בכל שואל אדליסט, רן של סיפרו

 קרה ״מה השאלה את הספר של ועמוד
 מה אלא שלנו, לבן רק ולא ?״ שלנו לבן
י ? לכולנו קרה

 באחד עוזי/אודי נותן התשובה ואת
 פני על לקפוץ נוכל ״לא :מהמקומות

 בתנועת לתמוך חייבים אנחנו ההיסטוריה...
 שאנחנו מפני לא הפלסטינית, ר רו השיח
 היחידה שהיא מפני אלא בקיומה רוצים

ב הציונות ולערער-את לעקור המסוגלת
 בחוג זאת אומר עוזי/אודי התיכון...״ מזרח

 ״אנחנו : מסביר גם הוא שבו יהודי־ערבי,
 וחוסיינים ואסאדים וסאדאתים גולדות נגד

 במיבחן־מהפכני, כך, אחר ועראפאתים...״.
 :שאלה נימר הערבי חברו בפניו מציג

 בינך עומד היה אם באביך פוגע ״היית
התשו את עוזי/אודי עונה ?״ הרעיון לבין

 יהודים מהפכנים אלפי עשרות שענו בה
באמי.״ ״גם : בעבר־הרחוק במזרח־אירופה

 מיש־ מימון בדבר בקיבוץ, המאבק אבל
 אדליסט נירגע. אינו עוזי/אודי של פטו

 לא חושף שהוא תוך זה, מאבק מקצין
 צריכים ״אנחנו :זו תנועה של מפניה מעט

 מיש־ לו לממן כדי עורך־דין לעוזי ליטכור
?למה ?המדינה נגד פטים  שעוזי בגלל !
 לו ונדמה בחקירה לחי סטירות שתי חטף

 קרה מה שלו? הערבי החבר את שעינו
 זאת, ארורה חוצפה מין איזו ? הכול בסך
 אנחנו, מה ז... ? זה את לממן צריך ואני

 שהילד-טוב־ירו- נבין אולי מתאכדים?
אז המדינה, את להרוס רצה הזה שלים

 אלברט, אילן כנראה הוא אייב *
 בגן־ התיישב ארצה, שהגיע מהפכן־ייבוא

 ואחר אדיב אודי על השפיע שם שמואל,
׳.60ה־ שנות סוף של מצפן לצמרת התברג

 הוא אם צדקנית מהומה מקים והא מה
 אחד כמאמר לחי?״ סטיודת שתי חטף

קיבוצו. מחברי
 מאותו מעט לא פורחים במיגדלים מצוי

ש מהפכניות, תנועות־שוליים של עולם
 תנועות בישראל. גם קצרה תקופה התקיימו

הציו ״כל :בנוסח דברים נאמרים שבהן
 מטרות לה־טגת מכשיר רק היא שלכם נות
 של כלי היא מצומצמות. אליטות של

ההמו לניצול היהדות של הלבנה העילית
 בדי אמצעי ב־טום בחלה לא הציונות נים.

 וגירוש נישול זה ויהיה: למטרותיה להגיע
 אמת לה וניפלטת באה גם ואז ערבים...״
 של אלימה מהפכה ״רק : בנוסח מהפכנית
 המזרח עדות של המדוכאים, המעמדות
 הציונים לסילוק תביא היא רק והערבים,
 עולם לשילטון...״ הפועלים מעמד והעלאת

ב אדליסט בידי מתואר זה ״מהפכני״
 שניתן אוטנטיות מרגשת. ממש אוטנטיות

 עוזי/ של מניסוחיו באחד אותה למצוא
 עוררה שלנו שהפעילות ״עובדה :אודי

 בזמן העיתונים את קראת הארץ. כל את
 עצמך את מטריח לא בטח אתה ? האחרון

 אבל שם, כתוב מה יודע שאתה משום
 ו,ידיעות׳ מ,מעריב׳ שהפאשיסטים עובדה
 של השטינקר את קראת מעורם, יוצאים

 הוא מה ? אחרונות׳ ב,ידיעות השי״ן־בי״ת
 אתמול אמר מה שמעת ? עלינו כתב לא

 י אש״ף סוכני י ישראל עוכרי ? הזה השמוק
המדינה...״ הורסי

 וחוזרת השבה דור־ההורים, תפילת ושוב
טהו אתכם לגדל ״רצינו :הספר בעמודי

 לקראת אתכם להכין אביביים. נקיים, רים׳
 :זה אחרי ומיד אמיץ...״ חדש, עולם

מ שנצר הגורל בנו תיעתע זה ״מדוע
 נכר אדמת אל שרשיו שלח אדמתנו
 מה טעינו?! כמה חיות. ממנה לשאוב
 לנו?.״״ עשית שכבה עוזי לך עשינו

 לממן הקיבוץ על אם חדל, שאינו והוויכוח
 של המישפטית הגנתו את לממן לא או

 החברים אחד את מביא עוזי/אודי, הבן
 הסיפור כל ״ממילא :הקיבוץ על לומר

 נגמר, המהפכני והאוונגרד הסוציאליזם עם
 כני־אדם, להיות לא אם לנו נשאר נעז אז

 אחר, בנוסח או לחיות...״ ולתת לחיות
 :דור־המייסדים על עוזי/אודי שאמר בפי
 אירוטי קיטר על סוף בלי מדברים היו ״הם

ה זה לנו שנשאר מה כל אבל לאדמה,
 במרקמו־ השעוגים לוח של הסקסי עיצוב

 שפה בדרך יעלו לא שהיהודים עד רים.
 בחלקת נאחז הזקן את ויראו היום, עליתי

 לא הם יבלית, כמו שלו הקטנה אלוהים
 מדברים כשהם טועים הם עד-כמה יכינו

יהודית?...״ מדינה יהודי. שטה על
 מיש- רצוף פורחים שנזיגדלים ספק אין

 הספרות תורת מומחי יאתרו אותם גים,
האוניבר באולמות במאותיהם השורצים

 מקלקלים ספרותיים שמישגים אלא סיטה.
 סופרים של ספרים גרועים, ספרים רק

 רן של המישגים לומר. מה להם שאין
 ומתחת למילים מתחת נבלעים אדליסט

 מנקודות- לאחת הופך והספר לאותיות,
 בשנה הספרות־ד,עברית של היחידות האור

 אמיתי, ספר הוא פורחים מיגדלים האחרונה.
וה אמיתיות ששאלותיו אמיתי, עולם על

הקוראים. בלב הן תשובות

לשון

הלשון טוהר
 הירושלמי העיתון חוגג שבועות כמה מזה

 תאומי החלו אותה בלשנית, חגיגה העיר כל
 חקק, ובלפור הרצל המיכתבים־למערכח

ה־ הלשון משמרות את להקים המאיימים
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