
 המריבה היתה אם כין בשדות־הקטל,
 אלפי על או הנביא של זקנו קצה על

ה פוריה. אדמה של פרסאות־מרובעות
 עין נכר; על נכר בקום נפלה הכרעה

 אחרת דיד וכל ישן. תחת ושן עין תחת
 ולפיכך תכופר. כי תיאמן ולא תתואר לא

 וכל־ כלתי־צפוי מוות שיש ותקין, שריר
 להתקיים. מוסיפה ואגדת־הגבורה תי־רצוי

 על לחפור נאלצים היינו כן, שאילמלא
 ולבדוק המחשבתי עולמנו כל את פיהו

 שלנו. הדרגיטה כמכונת הברגים כל את
 לא הממדים, כל של כאלו ולהפיכות

 של זו כתקופה לא. עדיין עולמנו. יסכון
 המאובקת 'בציביליזציה רוח, מורת־ שפע

 על המדוכא, הקטן, האדם לוחם והיגעה,
הסיס ביצם לוחם הוא יותר. נוחים חיים

לאופנה שנכנסה שוויון־זכויות, של מה

לינד יעקב
ניצח וגדודו שנפל החייל על יהא מה

 נכון זה אין הצרפתית. המהפכה מאז
 רק הם עמיהם. את מרמים שהמנהיגים
 שנצטבר הטתה את שיפרקו משתדלים,

 אינו שאיש ברור, כי לגבולות. מעכר אל
 ואו־ בריאי־גוף ושכל הוא, מרצונו נטכה

ההת וזוהי לעמדות. הולכים חזי־בנשק
 רוזנפלד, החייל זה אשם, אינו הוא חלה.

 אשם. אינו מוחטד וגם שמו. מה או
 יותר, גבוהות בספירות קשורים הגורמים
 שמוטב וככר והמזלות, הכוכבים במחזורי

בלעדיה...״ מאשר מדינה עם קיומנו
 רוזנפלד החייל את לינד כרך בו האופן

 ניתן אשמים, שאינם מוחמר, עם ביחד
תן של מוחמד תיאורי ליד לבחינה  נ
 למען כבשר־תותחים המשמש שחם/
 עומדים וכך בחיים. ילדי־תנובה שמירת
 בעוד הזמן, במיבחן לינד של תיאוריו

 לעט וחבריו שחם נתן של תש״ח שיצירות
הספרות. דיו של המצולה ביוון טובעות

 היא לינד יעקב של מילחמת־ד,שיחדור
 הריאליזם מאשר מונים עשרת ריאליסטית

 כל ״אך :ושות׳ שחם נוסח הסוציאליסטי
 כי העבר. מן הירהורים אלא אינם אלה

פע שלוש מזרון־קש, :הוא אחר ההווה
 שבמוצאי ותיקווה בולי־כיף כיום מים

 פירושו ההווה לחופשה. תזכה השבוע
 חום, באדמת־הפקר, סיורים ירייה. מכונת־
 וחלום מלוכלכים...״ ולבנים אבק, זבוכים,
עמו חופשה בתל־אביב, לחופשה היציאה

 כה לי אין ״אמנם :בנוסח הזיות סת
היא גדולה עיר תל־אביב אכל חיה. נפש

 בולט זה אין גדולה וכעיר — אומרים —
 אותי יציג גיסים גלמוד. שהאדם כל־כד,

 כהורים הם לי. הבטיח אחותו. לפני
 יש ואולי טוכי-לב. התימנים. חמודים,
 שהאהבה אומרים יש משלה. חדר לאחותו

ואלו נשגבה שהיא אומרים ויש בנאלית.
 והברטובים המגדים השחמים אצל הית...״

 ניסים, של דמות תמצא ילא למיניהם
 שהמדובר הרי דמות של פירור מצוי אם

 נוסח בעלי לתיאורים וכוונתי בסמרטוט.
 את ברטוב חנוך שמתאר כפי גזעני
השיחרור. מילחמת לוחמי

 שיחת־ של תקציר מביא לינד יעקב
 :נוח תיבת החיילים במועדון חיילים

מת והשיחה. גזוז של לגימה ״לוגמים
 כן* על למשל, מה? על הלאה. גלגלת

 עד־טוות, משעממת ג׳אז כלי שנשפיה
 עד־ יוצאת־דופן היא הצרפתית ושהאופנה

ש עד פה קטנות ושמנות־הכשר ־ זוועה,
 פשוט גסים, ושהמאדוקנים למות, אפשר

ומת מתהללים והאמריקאים גועל־נפש,
 והצבר׳ס יקה׳ם, הם והגרמנים פארים,

ביחד וכולם בריאים, אכל חצופים, אמנם
 טינופת הם — ואנגלים ערכים יהודים, —

אחת...״

 ממילחמת־ נעלם פרק עוד מביא לינד
 לטוהר־הגשק, שלו גירסתו את השיחרור,

 אשר יהודים, חיילים של סיפורם את
 דור של הנעלים הערכים של בשמם
 :כך מתאר הוא פאטמה״. ״אנסו תש״ח

 בכית־חולים שבועות שלושה ״התרפאתי.
 יוסר ליחידתי. שוב חזרתי הספיקו. צכאי
 ומשולט כאדר שימעון. וגם פה עדיין
 עוד יגעו לא הם טהחד־גדיא. חזרו אל״ף
 העגלה ימי־חייהם. פור עד פאטטה כשום

 — כרוכיה כמו צווחה הזאת המטומטמת
 איזה אכל עניינית. בלשון כאדר מספר

 טורדות על; ראשון שלג כמו כחיי, גור,
 אמר — אדם רק הוא האדם ד,לכגון...

 עישון בשעת כערב, אתמול כאדר לי
 אינד וכי הפשוטה. האמת זוהי סיגריה.

 — חייתי? הוא ככוח ששימוש מכין,
 — אידיוט שאתה מכין, אני שאלתיו.
 כשאדם זה חייתי, כתשובה. קיבלתי
 יכול ואינו טזרונו על כפרא מתגלגל
 כשאדם זה חייתי הזיות. מרוב להרדם

 כששני להקיא ואפשר עצמו, את אננס
 פאטמה עם לשכב אכל מתנשקים. גברים

 היא אם חייתי? פה מה — קטנטונת
 לדעת כזאת נערה יכולה מנין וכי רוצה?

 אנחנו זה בשביל ? רוצה היא מה
 ומלכד לה. לומר כשביל הנכרים, פה,
 איחוד כשביל הזמן כל הייתי אני — זה

 כאילו באדר, מתמוגג — הגזעים של
 קראתי — כאדר מוצלחת. הלצה השמיע
 כג׳וג־ חיים איננו חזיר. אתה — ברוגזה

תרבותי... כעולם אלא גל,
 בלתי־מקובלים היבטים עוד מביא לינד

 פיגיון מצא ״לייזר :כמו תש״ח, לדור
 הניצב. על ערכיים קישוטים עם דמשקאי

 פרצה לראשונה. ראהו יטהוא טען מוטי
 למוטי כאוויר. התנופפו ואגרופים מריבה

 הצטייר עינו סביב החוטם, מן דם זב
 תוך מנחם, החרים הפגיון ואת ׳פנס׳
 אותו למסור ויש ׳שלל־אויב׳ שזה טענה

במ מצויים הלוחמים המתאים...״ למוסד
 כתוצאה ומתח נפשית עייפות של צב

מטיב — לי איכפת ״מה :מקרבות
 כחיים טעם כל אין וכה כה כין כאדר.
 כפעם הרחתי מתי ככר זוכר איני כאלה.

 שד מיששתי מתי איטה, ריח האחרונה
 את מונעות אינן ההזיות מותן...״ או

״שימעון :המילחמד, לה שוחקת אשר
 חזרו לא הם מנחם. לא ואף עוד איננו

 כקצב לא אמנם מצטמקת. היחידה מסיור.
 מספדים לערוך פנאי אין כי נראה־לעין,

 אחריהם, האומה תתאבל וערכי־זיכרון.
 אין כאן מצבות. תקים נאומי־גהי, תחכר
 ממכונת־ בצרור נקוב נפל מנחם פנאי.
 מכונות־ המדע, לנו הביא זה ׳את ירייה.

ומרגמות׳...״ יריח
 הסיפור של הרביעי החלק סיום לקראת

 מאלינק חנן של סיפורו את לינד מספר
 ״כצל־בל־ :סואידן עיראק מצודת מול
עי לפני המצודה בבואת מזדקרת הות
 אותה מאירים נפצי־רימון כלילות. נינו

 מאירים הם דקות. כמה לנדבר טדי־פעם
 כינינו רד החס ק■־ את — הכביש את גם

 יטפ התחפרו המצרים הכלבים לבינה.
 מאז עשו שלא כפי ובשניים, בצפרניים

 הפרשנות את ניסים משמיע — ג. גבעה
 כעצמו אדהים אכל שלו. האסטרטגית

 את נחצה פעם אם עליהם, לרחם יצטרד
 חדרד, את לחצות לנו הכרת הכביש...

 מטר ולעבור שדה־מוקשים לחצות עתה,
 משחק-ילדים. הוא השאר ;כדורים של
 להם המצודה. את לכבוש הוא העניין כל
 אכל וכבדים. קלים כלי־נשק תותחים, יש
 במישחק מעורבים כולנו יש. לנו גם

 הולך המפסיד להתחרט. אפשרות ללא
 לשטים. או לבית־החולים לשבי, במישרין

 של בקוניאק להשתכר יוכל — המנצח
 ולחמם נדטובחות סיגריות לעשן האויב,

 כרסו את שקט ובמצפון כשוכה־ונחת
התענו על יוותר לא איש דדטמר. כאור

האלה...״ התמימים גות
 דרך מאלינק, חנן של המילחסה מונולוג

״אד :לסיומו מתקרב לינד, של עטו
 ואשר חלל, ׳טגפל החייל על יהא מה

פטי אחרי יעיטה מה ? כמנצח יצא גדודו
 להחליף הסכים כשמו איטר הציבור, רתו

 בניית של באי־כיטחון ביטחון־של־חיים
 ועולות צצות שבהם תעים יש עתיד?
 האדם ואין משים. כלי כאלו שאלות

 להבטיח כדי חלילה, אלו, שאלות שואל
 זר או כמלכות-ודטמים כסא־נוח לעצמו

עלי־דפנה...״
 מהגר שאל שלם, דור של אלה שאלות

 שהגיע (לנדווירט), לינד יעקב בשם צעיר
 מהם ונימלט תש׳׳ח של לשדות־הקרב

במדי קיבל שלא מפני הים, לארצות עד
שא על התשובות את הצעירה ישראל נת

ותיקוותיו. תהיותיו לותיו,
 באיכות סיפרותי כישרון לינד, יעקב

ובתר בארצות לכתוב עבר בינלאומית,
תש״ח של הפוליטרוקים אחרות. בויות

ציטוטון
ן

ם ״...את בי ר ע ת ננצח. ה א אני בז

ח. טו ם אך ב א ע ה ד ח נ צ ת גם לנ תנו אוו ג

ת מי או ת ל א חי ו ר ס פ ר א ל ה ם ש ז ני בי שו

מני. או היו ל ם שי רי " שזו צחון... הנ רי־ בז
 בארבעה 1949 בשנת שפורסם לנדווירט) (יעקוב ליכד יעקוב של בסיפורו

 ,מילחמת־ד,שיחדור של בלתי־מקובל היבט והמתאר אשמורת, בשבועון המשכים
שלו: הסיום במיכתב הגיבור כותב

האמנם בספטמבר: 15מה״ במכתבך טשאלת לשאלה לענות אני ״רוצה
 שחפאציפיזס כנגדי, טוענת ואת עלי״אדמות... בשלום באמת״ובתמים אני מאמין

 באמת■ מאמין אינני אמנם ז אשיב מה ובמקומנו. בימינו חסר״שחר הוא שלי
 בתוכנו הקיימת הטראגית בדחיפה מאמין אני אבל עלי־אדמות, בשלום ובתמים

הזה. השלום אל בלי־הרף לשאוף —
 בריבונותנו המעצמות של והכרתן יום־העצמאות מאז :השניה לטענה ״ואשר

 של זה מעמד האומות. ככל אומה הננו הלכה״למעשה) לבצרה שקודים (שאנו
 ננצח, הערבים את מדיניות. רק לא מסקנות בחובו טומן שווה״בין־שווים

 של פרחי־הארס ואת לאומית גאוותנות גם לנצח נדע האם אך בטוח. אני בזאת
 של בכושרם תלוי זה דבר — זרי״הניצחון בתוך שזורים שיהיו לאומני, שוביניזם
הכלכליות. הבעיות את לפתור מנהיגינו
 תקופות־ את נזכור״נא כלכלית. מצוקה של לפתחה רובץ השוביניזם ״כי
 בעזרה הטמונה הסכנה את נא ונזכור באירופה. למילחמה מילחמה שבין הביניים
כביכול. נדיבה כה ביד מציעות זרות שמדינות וכלכלית, כספית

מדיניות, על בהירהורים והסתבכתי עדנתיך לך, לכתוב רצתי ״מכתב־אהבה
 גדולה משותפת חוויה שיהיו לחיינו בעתיד, לאושרנו שייכות כל להם תהיה שלא

 להיום. מסיים אני ...1 אלה הירהורים ישפיעו כן שמא או ובאמנות. במוסיקה
ברכותי. אלף לך שלוחות

חנן. שלך
ח. שוב. לך אכתוב בבוקר מחר מההתקפה שובי עם ״תוספת:

 עיראק־סואידן מבצר על מההתקפה עוד חזר לא מאלינק אדגר חנן ״אולם
מכתבים.״ לכתוב עוד הוסיף ולא

 המאוד־ריאליסטיים לתיאורים ניזקקו לא
בכישרונו. עליהם שהתעלה צעיר, של

ה־לדסהיימד
 הנודע הבריטי המבקר של בססר־היסוד

 *, האבסורד תיאטרון ׳אפלץ מרטין
 גרמני ולמחזאי לסופר המוקדש פרק מצוי
 כותב הילדסהיימר. וולפגאנג בשם
חילדסהיימר ״וולפגאנג :אסלין עליו

 הדר־ מרא׳טזני אחד ),1916 שנת (יליד
עם לפעול שחחלו חגרמגיים מטורגים

הילדסהיימר דולפכבב
בריטי מודיעין קצין

 העכיר האבסורד, תיאטרון של דימויים
 כגלות העולמית המילחמה שנות את

 אזרח היום עצם עד וחינו מגרמניה,
ישראלי...״

 אלמוני בבחינת שהינו הילדסהיימר,
חשי למרות הישראלית, בספרות לחלוטין

 עד זכה הגרמנית, ביצירה הרבה בותו
 — בעברית אחד סיפור לפרסם היום

 תרגומי של במיקבץ טלפון״. מיבחן
 אהרון עורכו, ציין קשת כתב־העת

סופר הוא הילדסהיימר וולפגאנג : אמיר

 האבסורד! תיאטרון — אסלין מרטין י
 (כריכה עמודים 365 ;דאבלדיי הוצאת
רכה).
 עורך: תרגומים; מבחר — קשת ״•

 עמודים 430 מסדה, הוצאת אמיר; אהרון
רפה). (כריכה

 כארץ־ 1933—7 ביטניס שישב גרמני
 ובאדריכלות־ בגגרות אז (עסק ישראל
ב וגרפיקה ציור למד ואחר־פד פנים)

 עשה שוב 1939—45 וכשנים לונדון,
כ כריטי. כקצין־מודיעין בארץ־ישראל

 במיש- מתורגמן שימש 1945—49 שנים
פטי־נירנברג...״

 היה לא הילדסהיימר שוולפגאנג אלא
 הוא בארץ־ישראל. עובר־אורח בדיוק

 שנימנו מישפחתו, בני עם ארצה עלה
 בלו מרגרינה לייצור החברה מייסדי על

 העביר שהילדסהיימר השנים עשר בנד.
ב יצירותיו, בתוך בולטים בארץ־ישראל

 האגדה את מביא הוא בו באופן עיקר
 הדרמה של המיבנים תוך אל המזרחית

 האול־ סיפוריו ואל האבסורדית, המודרנית
טרא־מודרניים.

 טלפון, מיבחן סיפורו את ליטול אם
 מתסכיתיו כמה או בעברית, שראה־אור

 התוכנית במיסגרת בארץ שודרו אשר
 האופן בדבר ספק, שאין הרי עולה, המסך

התר ״קברניטי על־ידי מתקבל היה שבו
 המרה־ כי בו, מטיחים היו אלה בות״.

לאווי תואמת אינה יצירותיו של השחורה
 צעירים סופרים על שהיה החיובית רה

 ובראשית הארבעים שנות בסוף להביע
החמישים.
 הוא טלפון מיבחן סיפורו של בפתיח

כה גרמניה של עיר ״כאותה :כותב
כ לעתים הייתי מעלעל אז, התגוררתי

 ערכו זד, ספר הטלפונים. בספר לילה
 הצד מן הוא חורג אבל כמוכן, מוגבל,

 הרי דבר של לאמיתו הטהור. התועלתי
 וגדוש מלא לכטלה, זמן לו שאין ספר זה

 פורץ הוא אין לעולם גדותיו. על עובדות
 פאן גם הרי זאת ועם ההשערה, תחום אל

 השורות...״ כין שלם סיפור לקרוא אפשר
 בין שלם סיפור מביא הילדסהיימר ואכן,

 הפוליט־ אצל מתקבל היה שלא השורות,
הפלמ״ח. ספרות של רוקים

 עוסק טלפון מיבחן הסיפור של גיבורו
והחמי הארבעים בשנות אשר בעניינים

 החלו (והם בהם עסקו לא סופרים שים
 לאירופה שנסעו לאחר רק בהם לעסוק

 לחיקוי): מודלים ואימצו ולארצות־הברית
 בחיוג זמנה המעבירה נפש-פועלת, תיאור

 סיב־ר ידועים. בלתי לאנשים טלפונים
גבו איפיון איכות עם עמודים, כמד, של
 או המספר, הופך במהלכה אשר הה,

 של תיאורו כפי לנרדף. הנפש־הפועלת,
שו והלאה המחרת ״מיום : הילדסהיימר

 את שהרמתי אימת כל קליק הייתי מע
 טיל־ לא שלאחר־כך בלילה השפופרת.

 עוכדי- שני באו המחרתיים וכיום פנתי,
פון לי להגיד דואר ל ט ה מקוקלקל, שלי ש
התיקון ואחרי עשו, כן לתקנו. כאים שהם

הייתי לא לגמרי. אחרת צורה לו היתה
 ־ן
זי
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