
 הסגן וגם חדשים, מדים לובשים החיילים
 שלו כחליפה־מז״הטוכן לגמרי חדש הוא

 על העיטורים וגם ;למוות נידונים עכור
 חיילי־עופרת כמו חדשים הם שלו החזה

 מזוייפים נראים והם זד,־עתה, שניצקו
״ עד ד... רי ח ה ל

 בקרון, לחיילים גינות המתפתח ההווי
הכיבו שיטחי הווי הוא לתחנה, מתחנה

 ״עזב־ :באירופה הנאצית גרמניה של שים
צר דופקים פה איתפה, כל את דים

 וכקייכ רומניה, מרימים שם אחת, פתית
 לחופשה וכשנוסעים הרוסיות; אחר רצים

 אז בקרקוב, ־9? כוורשה נניח ומשתהים
 של הפיתוי כפני גם לעמוד יכולים לא

״ הפולניות . . ת. פו  שהאבסורד אלא, הי
 כאשר בקרון, מהחיילים אחד כמאמר הוא,
 ברנש לו שוכב ״והנה : לביתך שב אתה

 כן תמי, אחד, ברנש שלף. הספה על
 והפטיפון שלד׳ הספה עד שובב רוסי,
אדו בפיג׳מה חכצת ואשתך טנגו, מנגן
״ ליד מת חן... ל שו מ

 קפדני, סיפור הוא לדייק נהגה הרכבת
 תוך אל < רב־מימדי רגשות מסע של

 שדבר מובסים, חיילים של הנפש מצוקות
 בשדות- שלמדו בעולם, עבורם נותר לא

 המולדת, השלישי, שהרייך והקטל, הקרב
 הינם — והכל הסמלים הדגלים, המילים,
גדול. אחד תעתועים מחזה בבחינת
 אלי הנוסע חייל אותו הסיפור, גיבור

רג מכלול כל פרישת לאחר מגיע מותו,
 המיל־ כאב לתיאור הכבויים ויצריו שותיו

 במדים שנייה כל ״סבלתי :והתבוסה חמה
 המוח את לי כילבלו האלה, המחורבנים

 כשדות־ שפכו דמי את הנשמה, צאת עד
 פעמים שלוש שפכו, ממש שלהם, הקרב

כב האומה, כבוד למען במערכה נפצעתי
 טירספול ליד ולמטה כאמיין, פעם יכול,

 היה שראיתי מת ובל בניקופול, ואחר־בך
 שהרחתי מה וכל וחרא, ודם טינופת רק

״ היה . . ת. פ ו נ טי
 לבית־זונות החייל מגיע ורשה, בתחנת

 :לו שמבהירה בפרומה, ופוגש פולני
 אותך״.״ שונאת ואינני גרמני, אתה ״מוזר,

בנגינה מתפרק אותה, לשגול במקום והוא

כל היינריו סופר
לנזילחמה רב־מימדי מסע־רגשווז

 :בטהובן של עדין קטע הפסנתר, על
 ׳ את להרוס יכולה שבקלות קלה ״תנועה

 פני־החייל הס מכל והיפה הזאת. המוסיקה
ה לגב־הפסנתר מעל מאוד המאושרים

״ שחור ק... רי מב ה  ו
ב אהבה של בעבותות נקשר החייל

את על אותו המעדיפה פולניה, פרוצה
 עצמה את ופודה גרמני, גנרל של ננו

 כלייתו תהליך הגנרל. של מחזקתו בכסף
ל הפרוצה של והצטרפותה החייל, של

 טראגי, גיבוש לכדי מגיעים זה, תהליך
של מכוניתו את נוטלים שניהם כאשר

!/גאותיות* מפחד מי הישראלית !החרוייה
 את שהביאה הסיבה היתה זו מאותיות. פחדו הנאצית בגרמניה

 של ספריהם את לאש. ספרים מאות השלכת על להורות היטלו*
 זיגמונד מאן, היינריד מאן, תומאס היינה, היינריך

 פויכטווניי ליאון ורפל, פרנץ הירשפלד, מגנום פרויד,
אחרים. רבים ועוד צוויג סטיפן גר,

 את שכחה .בגין, מנחם של שילטונו בימי מדינת־ישראל
 של האמיתית המשמעות ואת השואה, את עם־הספר, מורשת

 לפחד התחילה 1982 של ישראל מדינת אותיות. מפני פחד
מאותיות.

 מהאות ישראל של פחדה את מייצג הישראלי הצבאי הצנזור
בשטחים המתפרסמות מהאותיות הפחד את מייצג הוא הכתובה.

 הסוחר את השטחים תושבי על אסר הוא צד,״ל. בידי המוחזקים
 בת הערבית הספרות את שיקספיר, ויליאם מאת מוונציה

 פירסום מונע הצבאי הצנזור אל־קיילי. סמי מאת זמננו
 להפצה האסור נוסף ספר בצמחי־בית. העוסקים ערביים מספרים
הצנ של מדפיו על הערבי. הדיפלומט הוא המוחזקים בשטחים

 לדעתו המהווים ערביים, ספרים מאלף למעלה מצויים הצבאי זור
.הציבורי ולסדר לביטחון־הציבור המדינה, לביטחון ״סכנה .  ״ .

 הצבאי הצנזור אל שמיר שמעון פרופסור ששיגר במיכתב
 בין כתב הוא אסורים, ספרים אלף של רשימה אותה בגין

 והיא אווילית, לי נראית האסורים הספרים ״רשימת :השאר
 וספרי־ ספרי-עיון כוללת היא לשילטונותינו. כבוד מוסיפה אינה

יותר זו כרשימה אוסר הייתי לא פגם. כל בהם שאין היסטוריה

 הנבחר׳ ,העם כמו בעליל, אנטי־שמיים שהם ספרים משני
"׳וה,מפונים . . .
מנצל הצבאי הצנזור מאותיות. פוחדת שמדינת־ישראל מסתבר

 פירסום לאסור כדי 1945 משנת חירום לשעת ההגנה תקנות את
ספרים. והפצת

 מיגנו! המערך בירחון שפורסם ענבל לאה מאת במאמר
 כי המחברת, מבהירה בשטחים, אסורים ספרים הכותרת תחת

 מאותיות והפחד הצינזור מדיניות מאחרי כיום הניצב האדם
 כפי או מילסון, מנחם פרופסור אלא אינו המוחזקים, בשטחים

 לפי פועל הוא בי להזכיר טורח שהצנזור ״הגם :כותבת שהיא
 אצבעה טביעת את לחוש אפשר ונטול־פניות, עקבי שיקול־דעת

דוקטרי מדיניותו, של הפללית כמגמה מילסון׳ ,דוקטרינת של

והתר הפוליטית שבהשפעתה למילחמת־חורמה הבשר הנותנת נה
להת שיכול מה של גילויים ובדיכוי בשטחים, אש״ף של בותית

"פלשתינית לאומיות של לרוח כביטוי פרש . . .
 הפוחדת שמדינה אחד: דבר בשנים מאות הוכיחה ההיסטוריה

יש ומשוררים סופרים שמאות צודקת. אינה — אותיות מפני
 דיזנגוף, ברחוב מפוארים בבתי־קפה יום מדי יושבים ראליים
 מחופש־דיבור ומתבשמים נהנים סיגריות, מעשנים קפה, לוגמים

 השפה־ אותיות מפני חברתם של לפחד מודעים ואינם וכתיבה,
מבזה. דבר זהו האחות.
לצנ מדושני־עונג, ומשוררים סופרים אותם כל ראויים אולי

 בא בכדי לא — המשל אומר איך מילסון. ולמנחם הצבאי זור
העורב. אצל הזרזיר

ץ ומדוע פלסטינית מספרות מפחד מי
כבוד מוסיפה שאינה רשימה שמיר: פרופסור

 בין בה, דוהר והחייל נאצי, גנרל אותו
 מנסרים ״ואז ;שלו ופחדי־המוות הגיגיו

חור נוטתוללים, סכינים שגי המכונית את
 מלפגיס מסתער האחד פראית, כשינאה קים

המת המתכתי הגוף על מאחור, והשני
 של זעקות־האימה לקול ומתהפך רומם

 החייל, אל ובא קרב והמוות היושבים...״
 בחזית, המוות אל בדרכו הפוגה שנטל
 עכשיו מבחין ״הוא :בסופו חש והוא

 לראשו, מעל תלויה אולינה, של שידה
 מידיה נוטף ודם מכונית, של שכר מתיר

 שעכשיו יודע הוא אין וכבר פניו, על
"לבכות כאמת מתחיל הוא . . .

 של כמאמרו או לדייק, נהגה הרכבת
לדייק. נוהג המוות בל, היינריך
 המילחמתית י באווירה הפוגה של סיפור

 הנפתח השחורות הכבשים הסיפור הוא
 ששרשרת לכד, לדאוג שנועדתי ב״מסתבר
מי כדורי. תנותק לא השחורות הכבשים

 ואני שחורה׳ כבשה להיות חייב הדי שהו
 מייד שב המספר הזה...״ בתפקיד נושא

 של השחורה הכיבשה היה אוטו ״דוד אל
 שתמיד מוזר, דור אותו הקודם...״ הדור
 מת שהוא עד מגלגלם כספים, לווה היה

מאר אלף 24 מצאו ובכיסיו בתאונה,
 קודם דקות כמה זכה שבו כסף קים,
השחו הכבשים שלו. ההימורים מסוכן לכן
 המספר גורל. על ציני סיפור הוא רות

 גם מרוויח המנוח, דודו מעללי על חוזר
 בן לו שיהיה ומקווה בהימורים, הוא

 את לו להוריש שניתן חדש, שושלת
 השחורה ״הכיבשה שיהיה בתנאי ממונו.

הבא״. הדור של
מעין הוא הסכינים, עם האיש הסיפור

 אחד המוקיון, לרומן ראשוני שירטוט
בעב אור (ראה בל של ספריו מחשובי

 של סיפורו את מביא זה סיפור רית).
 ועליה כזאת, ומוצא עבודה, המחפש צעיר
 שיש תפסתי שעה בעבור ״רק :אומר הוא
 מיקצוע ממש, של מיקצוע עכשיו לי

 כשקט, לעמוד כסד־הכל ממני הדורש
 עשרים עד שתים־עשרה לחלום, וקצת

סכי בו שמטילים האיש אני שניות.
" נים . . .

 הוא בקובץ נוסף אנטי־מילחמתי סיפור
 של סיפור לספא... תגיע אם עובר־אורח,

 כאשר מוות, וספק חיים ספק של הזיות,
מאול בית־חולים של לתוכו מובל פצוע
 :נטוש בית־ספר של בבניין השוכן תר,

 כאן המשוח הקיר, על המדרגות ״ולאודר
 לפי כולם היו תלויים צהוב, כצכע־שמן

 וכלה הגדול מהנסיך־הבוחר החל הסדר,
 הגדול פרידריך בית־ספר כהיטלר...״

לבית־הספר השלישי הרייך בימי שהפך
 מנותח. המספר היטלר. אדולף על־שס
 תוך אל אט-אט ונופל שוקע כשהוא

ואיננו. כבה שהוא עד הזיותיו,
 הוא עלילתו שזמן אחר, תבוסה סיפור

הבשו הסיפור הוא המילחמה, אחרי מעט
 משדות־ השב חייל על מסופר שבו רה,

 מות חבר״לנשק לאלמנת ומתאר הקרב
 של מיקבץ מביא בחושך הסיפור גם בעלה.
 מחלקת־חיילים כאשר מדכאות, חוויות
 נראה שלא צלף ויריית בחשיבה, מצוייר,
במספר. פוגעת

מותו סיפור הוא לוהנגרין של מותו
 מתה, שאמו גרמני ילד במילחמה. ילד של

הוא שאותה אחיו, פרנסת מוטלת ועליו

תי משא. מרכבות פחמים בגניבת עושה
 מזעזע, לוהנגרין, ילד של גסיסתו אור
 לרופא האומר לוהנגרין, של כדבריו או

 ״,אושר׳ :מורפין זריקת לו המחדיר
 כל בזריקה, אושר הרבה ,שים הילד, לחש

.הקטנים כשביל גם לד, שיש מה . י . ״
 המובא תומרקין, יגאל של ציורו

ה העולמית המילחמד, כי מעיד בספר,
 המילחמות. ככל מילחמה היתה שנייה,
 המצוייר, המילחמות כל של החידלון אימת
 בין הבדל כל אין כי מעידה זה, בציור
בעו במילחמות, הלוחם הקורבן האדם,

בארץ. או — לם
 מייד זה ספר לקרוא מומלץ לקוראים

 ברכש כני של סיפרו קריאת לאחר
 וליהנות מקור) :(ראה הגדולה היקיצה

 ממש, של סופר בל, בין העצום מההבדל
 הלוחם, של נבכיו אל לחדור המצליח

שגי נטול־כישרון, מחבר ברבש, לעומת
 ערך ומשוללי חד-מימדיים הינם בוריו

כלשהו. ספרותי
 שיהיה ישראלי סופר יקום שבו ביום
הלו של הנפש מועקות את לתאר מסוגל

 שבו החושפני באופן ישראל במילחמות חם
 תהא זה, ביום בל, היינריך זאת עושה

לשמה. ראוייה ישראלית ספרות־מילחמה
 ממום- יותר הוא בל, היינריך של סיפרו

 בתרגומו הוא הספר של חסרונו לץ.
 חמס, אכרהם של קריא) לא (לעיתים

 מיקצועי, מתרגם של הכלים את החסר
 מישפטים לעברית להריק מצליח ואינו

 בחדות פוגם ובכך מהגרמנית, מורכבים
בל. של התיאור
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