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שי העולם על מעולה שלי שתיית ה ם ״ חד גורמת ד ת ללינ חיחז״ שפ

נזקור

מיתוס
 ד,ספ־ בכל סופרים, של מכובדת גלריה

 ״סופרים מכונה התרבויות, ובכל רויות
 מסוג ביותר המובהקים אחד אחד״. ספר של
 כיסט־ גתן היה הישראלית בספרות זה

 שנפטר ולילות, ימינו מחבר ריצקי,
באחרונה.

 דורות שני במשך נחשב ולילות ימים
 בארץ, שנכתבו המעולים הספרים לאחד
ואמי פתיחותו סיגנונו, לנושאו, הודות
 חסרת- הדראמה את מתאר הספר נותו.

 ביתניה־ גיבעת על שהתחוללה התקדים
 אנשי כאשר ,20ה־ שנות בראשית עלית

 יערי, מאיר בראשות הצעיר, השומר
ניסיונו את בה ערכו הורוביץ, ודויד
מאו שימש מהם שחלק החברתיים, תיהם

 של הייחודיות למיסגרות כמודל יותר חר
היום. ועד מאז הצעיר השומר

 התיאטרון למחבר שימש ולילות ימים
העש ליל למחזהו בסים סובול, יהושוע

 של סיפורו על מתבסס שסיפורו רים,
פו קו יישורי תוך כי (אם ביסטריצקי

 אשר שהדראמה ספק, כל אין מדי). ליטיים
 הרחק לא השוכנת הגיבעה על התחוללה

 שהותיר המיתום, את יצרה מים־כינרת,
 וסי־ שלם, דור בני של בלבבות צלקות

 של החינוך ובאורח בלבבות מני־מישנה
 ולילות בימים מכן. לאחר שבאו הדורות

 הצעיר ביסטריצקי של הצלחתו היתה
ב ולילות ימים את פירסם הוא בשיאה.

 היא הראשונה הגירסה שונות. גירסות שתי
 ובה ,1926ב־ אור שראתה המלאה, הגירסה
 ליד עקרוניים שאלה סימני כמה מוצבים
המהדורה הציונית. ההתנחלות של הרעיון

ביסטריצקי מיתוסאי
ביאליק של נפיחותיו באוויר מתפלש

 ,1940ב־ אור ראתה והמעודכנת השנייה
ממש אחד של לאידיאולוגיה מותאמת והיא

 יוצרי מאותם אחד דראמה, אותה תתפי
ומנו יערי, מאיר — ביתניה־עלית מיתוס

בה. הורוביץ דויד של לחלקו גדת

מהבחי הנמוך והמיפלס הצביעות חרף
 הגירסות, שתי מחבר של המוסרית נה

עוצ בעלת היא השנייה הגירסה גם הרי
תי את להמחיש כדי בה שיש מיתית, מה

ראשית. של ימים אותם אור

 ולילות, ימים מאז דור, שנות במשך
 כתב. אשר בכל ביסטריצקי נתן כשל
מחזות- של משעממת סידרה חיבר הוא
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רצי במה על מעולם הועלו שלא סוכנות
 קוראים, מצאו שלא ספרים חיבר נית,

 עט־להשכיר למעין השנים במשך והפך
ש מבלי הקרדהקיימת־לישראל, בשירות

העברית. לספרות כלשהי טובה מכך תצא

האח סיפרו אור ראה מותו אחרי מעט
 היא יחדיו, בהוצאת המיתוס*, בסוד רון,

 המו״לים, התאחדות של הספרים הוצאת
ולאמ לתרבות הציבורית המועצה וביוזמת

לת ביסטריצקי מנסה המיתוס בסוד נות.
 ולשזור ולילות ימים עגלת על טרמפ פוס

 הגדול המיתוס בצד עצמי, מיתוס מעין
הרא העשרים בשנות לו עד היה שהוא
בביתניה־עלית. שונות

בנוס נלכד שהוא חש אינו ביסטריצקי
 ומזיק מבוקרת, ובלתי מתקתקה טלגיה

ופו ולילות ימים העיקרית ליצירתו בכך
יצי של הספרותית באמינות מעט לא גם

למי שלו הפרשנויות פרק הראשונה. רתו
 עמום בנאיביות, גובל ביתניודעלית תוס

 הפורש לטווס בדומה עצמית, בהתהדות
 הצבעים כי מתגלה ואז זנבו, נוצות את

דהו.

 עוטף ביתניה־עלית של המיתום את
 דחייה, מעוררת בפתיחה ביסטריצקי

 הקסו־ הפלניטה ״בסוד כמו כותרות בלוויית
 סוד של הולדת חבלי ו״במזל מה־האיומה״

 עומדים אינם אשר פרקים ועוד מולדת״
 של פרקים הספרותית. האיכות בביקורת
התהדרות. לשם התהדרות

 מנסה המיתום בסוד של המסיום בפרקי
 של במיפרץ עצמו את לעגן ביסטריצקי

 טשר־ ושאול ביאדיק נחמן חיים
 אבירי שני ״בתחום הפרק את ניחוכסקי.

מת בלשון פותח הוא העברית״ השירה
 ,ימים בזכות להתרקם ״משהתחיל : חסדת

 של חוט וכיני, כיאליק ח׳ן בין ולילות׳
 יביע ללב ,לב רעות שהמשכה קירבה
 חוק בחינת חנוהג, עלי נתקדש — אומר׳
 במעונו אצלו לבקר יעבור, ולא ־ נפשי

 לתל מירושלים יורד שהייתי פעם כל
מת ומייגעת ארכאנית ובלשון אביב...״

 של נפיחותיו באוויר ביסטריצקי פלש
 אוויר־ היה כמו עליו ומתענג ביאליק,

קודש.

 ביס־ נוהג הספר, של האחרים בפרקים
 עתיר־הי־ סופר של מינהג בעצמו טריצקי
 באמתחתו הנושא סופר של מינהג שגים,
אחד. נובל פרם לפחות

 על כפול, צער להצטער הוא שנותר כל
 ולילות כימים מעולה ספר של שמחברו

המי בסוד כדוגמת בספר עצמו את מבזה
הצי המועצה המתקרא שהגוף ועל תום,

 כספי את משקיע ולאמנות לתרבות בורית
 משולל מלל של בפירסום המיסים משלם

כלשהו. ערך

תרגום

כוש
 מדי- כיו ביבשת חכלואח ארצי, ״כוש

 הניאו־רכושניות הבובתיות נות־הכלאיים
אפ של בממדים היא ח5קט ומאהל, זנג׳

 מדינות צמד מכל גדולה שהיא אף ריקה,
 גיבור פותח אלה במילים באירופה...״

 ההפיכה אפדייק ג׳ץ של האחרון ספרו
ה הוא המונולוג בעל שלו. המונולוג את

נשיאה אדלו, פליקס חכים קולונל

 המיתום! בסוד — ביסטריצקי נתן •
לתר הציבורית המועצה + יחדיו הוצאת

רכה). (כריכה עמודים 180 ולאמנות; בות

הקו הנ״ל. כוש של נשיאודלשעבר) (ו/או
 ארצו, מעריצי על נמנה אינו חכים לונל
״אפ :תוקפני בנוסח אותה מכנה והוא

הפר מצריים מול שחור ראי הציגה ריקה
בוש.״ היתח והדמות עונית,

 במיכללה השכלה רכש חכים הקולונל
מלהכ בעדו מנע לא זה דבר אמריקאית.

 איסלאמית, ריפובליקה כעל ארצו על ריז
 לחסל ברית־המועצות, עם קשרים לטפח

לבצו ולאפשר בארצו המערב נוכחות את
 ארבע לחכים ארצו. כלכלת את לחסל רת

 מצטט הוא ממנו בקוראן, ככתוב נשים,
 לבנה, אשה היא מהן אחת הרף. ללא

מארצות־הברית. הביא אותה

עוז כי חכים מגלה בספר קריטי בשלב
ענ עיר ידיעתו בלא מקים ויד־ימינו רו

ומצ הארץ, מפינות באחת משוכללת, קית,
 במקומו ולהעמיד רגליו את לדחוק ליח

 קיצי רק ומבקש נכנע חכים בובה. נשיא
 לחבר שיוכל כדי צרפתיים, בפרנקים בה
הצרפתית. בריוויירה זיכרונותיו את

 אם- ג׳ון של צינית מסה הוא ההפיכה
במת העשוייה השלישי, העולם על דייק
 בדימויים לומר, כוונתה ספרותית. כונת

חוש שרבים את מוגדרות, ובסיטואציות
 אינם אך השלישי, העולם אודות בים

 אמירות לצורך ברבים. זאת לומר מעזים
 ובהבנת בלימוד רבות אפדייק טרח אלה
בצי משתמש אפילו והוא אפריקה, עמי

 לסבר כדי הקוראן, מתוך ובאותיות טוטים,
המערבי. הקורא של עינו את

נו האנושיות ולחוסר לציניות המחשה
 שם שהוא מילים באמצעות אפדייק תן

 נגע ״הוא :אמריקאי דיפלומט של בפיו
 את לאחור וחזיח צרוב־השמש במצחו
שנו חליפתו, שם. היבש השיער אלומת

 של מידשאות על קוקטייל למסיבות עדה
 זיעתו זו. בארץ־ציח התקמטה שגרירות,
 צווארונו על רק לא והשחירה התקרשח

 מקום בכל כיסיו, אימרות לאייר אלא
 אתה ,במי ככד. ונוגע חוזר העור שהיח
 ,הטיפוסים אותי. שאל לשטות?׳ מנסה
 זאת. יודע העולם סל ברעב, מתים האלה
 של כחדשות ברעב מתים לראותם אפשר

 רוצה האמריקאי העם ערב. ככל שש שעה
סוצ הזאת שהארץ יודעים אנו לעזור.

 ש־ יודעים אנו ושונאת־זרים, יאליסטית
 לא אנו ;סכיזואידי פאראנואיד הוא אללו

מת זה מסוג הומנטירי כאסון זין. שמים
שהד כפל המדינית, החלוקה קווי בטלים

״כממשלתי אמורים ברים . . .

 הרודן אומר המערבית הצביעות על
דמו את מאחדת כמו שדמותו האפריקאי,

 הקולונל דאדא, אמין אידי של יותיהם
״מדי :רודנים תריסר חצי ועוד קדאפי

 אותה שינהלו מכדי רזה כוש כמו נה
 המהפכה את חוללנו כאשר כמחווים. שלא

 לחולל כמה היה לא מוזר. דבר גילינו
 כתי־ חיפש שלנו מישרד־התעשיה מהפכה.
 מישרד־ היו. ולא להלאימם, כדי חרושת

גדו אחוזת־קרקע אחר בלש החקלאות
שמב ומצא ולחלקו, להחרימן כדי לות

כע לה אין האדמה רוב מישפטית חינת
.דיכוי היה לא אבל דלות, היתה לים• . ״ .

אמי בו שיש אפדייק, של נוסף ניספח
 מיועצי אחד של בדבריו מצוי רבות, תות

 הנה שלי... נשיא לי, ״תסלח הרודן:
קו שאני הזה הספר לתיד נכנסת כדהק

 הנבערים הבורגנים את מלא והוא רא׳
 פסי- לעשות שמתאמצים האלה, והעלובים

 מן טועם אני העולם. לכל כו־אנאליזה
 את להביו שאיטיב כדי הזאת האשפה
 שאינם ומוזר, אבוד גזע הם שלנו. האוייב
 את שואל אני עלובים. הם כמה יודעים

 אולי נצטרד לא דבר של כסופו אם עצמי
 להם לתת השלישי, העולם אנשי אנחנו,
 מאזן יש להם גם — בשורותינו מקום

 גבוה, אבטלה שיעור גירעוני, מסחרי
 הלאומי, במזג החקלאות לטובת הפליה

היעילות שיתרון כדי כמכסי־מגן והצויד

 לא לשעבר מעצמות־הציר של והמקצועיות
 שלהם, הילידות התעשיות את יכריע

 נשיא, חכר כאמת, קיומן. על הנאבקות
 כל הערבים, בידי נמצא ההון שכל בזמן

 הסיכירים בידי הלא־מפותחים המשאבים
 אצל האידיאולוגי הלהט ובל והברזילאים,

 היציבות לטובת אם היא שאלה הסינים,
 נכלול אם נעשה בחוכמה לא העולמית

הלאו כתקציב לארצות־הברית מענק־סיוע
 מתלוצץ, אני הכאה. לשנה שלנו מי

במובן.״

 אל שלו הציניות את מוליך אפדייק
 והוא אפריקה, של השוממים המישורים

לצר ״איטר :נוקבות במילים זאת עושה
 כספם כשפיכת בל־כד עסוקים הם פתים,
ו לתוך חנ להם שאיו עד הקונקורד, של ג

אפדייק ציכיקן
זין שמים לא אנו

 האווירונאוטי האווז ;עין להרים פנאי
 קט־ אומת של עושרה כל את בלע הזה

 מתאר הוא הקולוניאליזם את צגים...״
 ?... המדכאים באו איפוא ״מדוע : בנוסח
 מתוך פשוט באו שהאירופים היה דומה

 אחת מצודה היתה לפורטוגזים ;קינאה
 וההולנדים הדגים היו ולבן שתיים, או

נפ מצריים מצודות. להם להקים צריכים
 הצרפתים היו ולכן הבריטים, כידי לה

 שלבריטים משום ;בסהרה לזכות צריכים
 לזכות צריכים הגרמנים היו ניגריה היתה

 אז היה אפשר מה אכל בטאנגאניקה.
 האלה? הנרחבים בשטהי־הארץ לעשות
 קא־ לשתול פילים, לצוד ביצות, לייבש

 למיסיונרים...״ הדרד את לפנות קאו,
 ״כמפולת־הר :למסקנתו אפדייק מגיע ואז
המקו לתיד הציכילזציה נפלה רפש של

.שבמפות והנקיים הריקים מות . ״ .

האמרי אשתו אומרת ההפיכה בסיום
 מקבלת אני ״לא. : המודח הרודן של קאית

יצ זה ושם הצליח, לא זה מותק. גט,
 את שנאת כאמת אתה פחות. עוד ליח

אף־על־פי אתה, יודע ארצות־הברית,

 עברית: ההפיכה! — אפדייק ג׳ון *
 מודן; ביתן זמורה הוצאת אמיר; אהרון

קשה). (כריכה 224


