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האבודה התשוקה ^ לגראפומניה כנושא הקיבוץ

 מונחים לכסיקון — וצורות בתכנים
 מוסבר אוכמני, עזריאד של םפרותיים

 הגרמנית ״בביקורת :כך ״שונד״ הערך
 שלא ערבים. נטולת ספרות :הפופולארית

 אמנותיים, ערכים בעיקר הנטול בקיטש,
 טריוויאליים, תכנים גם השונה מביל

 פסולים.״ כבלים פסול תוכן — מעוותים
ש אמנון של החדש סיפרו מי  קיבוץ ש

עמו 227ב* יוצר קיבוץ* הוא קיבוץ הוא
שונד של ומטביעה חונקת תחושה דיו

שמוש אמנון
זוחל שיעמום

סיפו של תערובת שונד. הוא שונד הוא
 הקיבוץ, מהווי ופיליטונים מחזה רים,

 שמיר, משה שק יצרותיו את שהופכים
 הקלאסיקה למיטב שלו, הקיבוצי מהעידן

שמוש. של לסיפרו בהשוואה העולמית,
 פולט עינבלים הראשון בסיפור כבר
 המזרח עדות בן של מעוותת גישה שמוש

אל שסמי כאילו אשכנזים, בין החי כ  מי
 יותר. ושווים שווים את מעודו פירסם לא

 ומתעמלן מסביר מבהיר, הוא בפתיחה
 ארוכים טורים בין עוכר ״היית :בנוסח

 מתמלא והלב בבוץ טובלים פחונים של
 שנפתחו שערים על שימחה ;וצער שימחה

 וצער מרצון, לציון הנוהרים המונים ועל
 תיקוותם...״ ארן אותם מקבלת שבך על

 בסבל, הנמקים החדשים העולים ולעומת
ב שמנת שאכלו אלה את שמוש מציג
תו את בקיבוציהם והעסיקו הרזון שנות
ו כעונינו ״התגנדרנו :המעברות שבי

 הסתפקות כגון יפים שמות לו קראנו
צבי וברוב פשטות־חיים...״ ובנון כמועט

 חוסר את ״כאבנו כי מעיר, הוא עות
 נותרו והן זרועות פתחנו המשותפת. השפה
 קשר שכל קביעה ומבוישות...״ ריקות
 שנות ראשית של המציאות לבין בינה

יסודה. בכזב 50ה־
 את שמוש מוליך זוחל, בשיעמום וכך,
 לשורות מעברתו וגיבורות קיבוצו גיבורי
בעיני הברק את המנהיג ״ראה בנוסח
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 לנסיעות מזמינו והחל המעברה הילד-מן
לתכ הקורא את שיוליך מבלי קצרות...״

 השלישי בסיפור כלשהי. ספרותית לית
 תרומה שמוש תורם זרזירים, שבקובץ,

 מתוכם ״נתבלט :העברית לשפה צנועה
 בספינת לו והודכק כמום שנולד אחד

ניסו ולמעט שרשיר...״, עברי שם העולים
 הקובץ סיפורי כל הרי זה, מסוג חים

 ועניין. סיום העדר התחלה, בחוסר לוקים
 של לפסטיבל קוראיו את מוליך שמוש

 על מעיד זה שיעמום מילולי. שיעמום
 כישרונו מבושי את מחריד. כישרון חוסר

 פולקלוריסטי, בעלה־תאנה שמוש מסתיר
 מיקרי הוא ספרות לבין בינו קשר שכל

בהחלט.
 את זה בספר לעבור מנסה שמוש מר
 אי־ שהושגו הכתיבתית, הארכאיות שיאי
ה את ממצה והוא הזאת, בארץ פעם

 ״שיכרון :כמו בניסוחים שלו ארכאיות
ה בנוף כאוויר...״. עוד היה הקוממיות

 שמוש מר ממלא ישראל של ספרותי
פופו כסופר שבת, של הגוי תפקיד את

 עדות בני של פולקלור המביא לארי
 שכזה. לאחד נזקקים שאלה מבלי המזרח,

 כיהודה סופרים העברית בספרות היו הרי
 ליצירתם והיחיד האחד שהמדד בורלא,

 ובימינו העדתי. מוצאם ולא האיכות הוא
 כסופר יהושוע א.כ. את הציג לא איש
 איכותו. בשל אלא המזרחי מוצאו בשל

 כפתרון עצמו את מוכר שמוש אמנון
להת שיש כפולקלור עדתיים, לתיסכולים

 שהמדובר בעוד ספרות, כאל אליו ייחם
 העדה בן שמוש, שאמנון גם, מה בשונד.

 מעיו־ בקיבוץ עליו עברו שחייו החלבית,
 לתרופה אחת חווייתית אמת משולל ברוך,

הזה. הספר בכל
 המחבר הונאה. של גורם גם בספר קיים
 שלו, אחר מספר קטעים כמה לתוכו הכניס
וה שהטלוויזיה ובניו, ספרא עזרא מישל

 במישרד המזרח עדות למורשת מחלקה
 אחת אפיזודה הפיקו והתרבות, החינוך

בטלוויזיה. להקרנה משלו
 שאותו ממחזה נלקח הספר של שמו
 כמו הנקרא קולות, מחזה שמוש, חיבר

 מירק רעיונות של לעברית תרגום היה
מם, לדידאן ווד  הוולשי. הכישרון בלי תו
 מה לקולות אין שבו לקולות מחזה זה

 מילים, מדי ביותר זאת אומרים והם לומר,
מדו לעברית הכתוב בין קשר כל כאשר
בהחלט. מקרי הוא ברת

 הוא הספר של והאחרון השלישי החלק
פילי המזכיר המחבר, של פיליטונים אוסף
ב 50וה־ 40ה־ בשנות שפורסמו טונים

קיבוצים. של סטנסיל עיתוני
 מקום אין קיבוץ הוא קיבוץ. הוא לקיבוץ

 הספרות של המכובדים הספרים במדף
 במדור כאמור, יכירנו, מקומו הישראלית.

זו. ספרות של השונד

תרגום

קפש
 המחבר של העשירי סיפרו של הגיבור

 רות, פילים יהודי ממוצא האמריקאי
ה גיבוריו את מזכיר התשוקה*, מורה

 מהחיים ־שלהט הסיפוק באי הן קודמים,
 קפש, דייוויד הגיבור, ביהדותם. והן

 את המזכיר במונולוג הקורא את מוליך
 (גיבור וטרנופו״ל פורטנוי של המונולוגים

 אינטלקטואל, יהודי הוא קפש כגבר). חיי
המח מסוכסכת, ונפש קרועה נשמה בעל
עצמו. את למקם מסוגל יהא בו מקום פש
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האופיי בבדיחותיו עמום התשוקה מורה
 נע מטוטלת וכמו רות, פיליפ של ניות

 הקומיות, לסיטואציות הרצינות בין הטכסט
 הוא קפש דייוויד עליהן. אמון כה שרות

 יהודי־אמריקאי, אנטי־גיבור עוד בבחינת
 הוא בו בתהליך היא העיקרית שמעלתו

 כאשר לקורא. ומציגה פנימיותו את חושף
 המושלם, הזיון את למצוא משתוקק הוא
 גרעין אל שלם, בנתיב־יסורים עובר הוא

שלו. והתחושה הנשמה
 יהודיים, להורים יחיד בן הוא דייוויד

 יהודי באתר־נופש בית־הארחה להם שיש
 חינוכו, על שקדו הוריו ניו־יורק. במדינת

הקט ממנו. נחותים אל מתחבר הבן בעוד
 הקטעים הם שבספר ביותר המבדחים עים
חברו עם כישלונותיו את מתאר הוא בהם
 יהודי המזכירים בקטעים ללימודים, תיו

 הצלחתו אל[• וודי אחר: במאדיום אחר
 למילגת־ זוכה והוא יותר, רבה בלימודים
 אל מתחבר הוא שם בלונדון. לימודים

מסיי מהן ואחת שוודיות, סטודנטיות שתי
המין. בנושא הזיותיו כל את לממש לו עת

ב פוגעת קפש של המינית הצלחתו
 שבלונדון מהשוודיות נמלט הוא לימודים.

לסטו להיות ושב לארצות־הברית, בחזרה
 פוגש הוא שבמולדתו אלא מצטיין. דנט

 עבר בעלת ואכסוטית, יפהפיה חתיכה
 וסובל לה נישא בהונג־קונג, מיסתורי

 מתגרש שהוא עד נוראיים מייסורי־נפש
 חוזר שאני אחרי כר,יין ״ואז, ממנה.

כצעירה פוגש ״אני רות, כותב מזרחה,״

 זו קטנה לחבורה כלל דומה שאינה אחת
 — ומדיחים מסיתים יועצים, מנחמים, של

 שמחם — אבי של כלשונו ה,השפעות׳,
 וחי־ קהויית־החושים נכלתי היתה והלאה

 מודד גבר היותי מאז מידלדלת מסורסת
 השרוי מיצר מודר מהנאה, מודד מאשה,

בגפו...״
 המזכיר והתחבטויות, לבטים של זה עולם

 את מוליך העברית, בספרות דומה מגמה
ץ עם להתמודד רות של גיבורו  פרג
 מתכנן קפש הפרופסור המיוסר. קפל!א
 דין־ על פארודיה בבחינת שהיא הרצאה
ש הרצאה קפקא, של לאקדמיה וחשבון

 מגיע הרצאתו לצורך קוף. נושא אותה
קפקא. של עירו לפראג, קפש

 לשחזר להתחיל יכול שאינני מוצא ״אני
 שכה החלומות של חנפתל המבוך את

 שיערתי הלילה. כל אותי וגירה הסעיר
 ואף־על־פי־ שנתי, תהיה שנפלאה תחילה

ה השניות ובמשך מיוזע, מקיץ אני כן
 מרמז כמו רות הנצחיות...״ הללו ראשונות

 (בעבר קפקא של המטמורפוזיס על כאן
 בסיפרו זה, נושא עם רות התמודד כבר

ה לספרות, המרצה גיבורו, שבו השד,
 בוקר מתעורר המטמורפוזיס, את מלמד
 אגס). בצורת שד הפך כי ומגלה אחד
 במיטה אני היכן בלל לחוש ״...כלי ואז
 אני האושר, למרבה ואז, מי. עם לא אף

 מן ומגודלת חמה חיה קלר, את מוצא
 השני...״ המין מן שלי זוגי כת שלי, הגזע

 רות מגיע בפראג קיפקא בעיקבות ובמסעו
 הזה, המהולל הסוכר בהקשר לשאלות

 התענית: אמן גיבור אודות קושיה כמו
 לזיק־ להגיע כקביעות מסוגל חיה ״האם
 להגיע כררך־כלל היה יבול האם פה?

 עדות מוצאת אינני ביומנים לאביונה?
חותכת...״

 הזיותיו במסע הקורא את רות מוליך כך
 הקודמים, בספריו שהוליך כפי לסיום, עד

 מורה של הסיום בקטע מציין והוא
 רעים חלומות כולו הלילה ״כל התשוקה:

 של בזימים מים כמו כי שוטפיפ-עוכרים
 מתעורר אני השחר לעלות סמוך דג.

 לא גם ואני שרוף איננו שהבית ומגלה
קלאדיסה כחשוך־מרפא. במיטתי נעזבתי

 את מפשיל אני !עמי עודנה החפצה שלי
 נטול גופה לאורך שלה פתונת־הלילה

ולמ ללחוץ מתחיל אני -ובשפתי ההברה,
 החיוורות, שההילות עד בפטמותיה שוך

 להיות תופחות הילדותיות הקטיפניות,
 אך מתחילות. ואנחותיה זעירים גרגרים
 נואשת תזזית כאחוז מוצץ בעודי אפילו

 ובעודי בשרה, של המובחר הנתח את
 בל ואת הצבור, אושרי בל את מעמיד

 שעוד תמורות מפני פחדי כנגד תיקוותי,
 הקול את לשמוע אני מצפה תבואנה,

 בדמיון להעלותו שאפשר ביותר הנורא
ואבי כרכאטניק מר שבו החדר מן בוקע


