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סקור

נולד סופר
התר הרדידות כי שטען מי היה אם

ה בשנים המאפיינת והספרותית בותית
 ללא היא הישראלית החברה את אחרונות

סי קובץ ראה־אור שבאחרונה הרי תקנה,
 מי היה אם זאת. הנחה הסותר פורים
ה המאפיין נעלם לאן עצמו את ששאל
שאו החדשה, העברית הספרות של עיקרי

הצע בזכות ברנר חיים יוסף איפיין תה
פניו. על וטפח ספר אותו בא שלו, קה

 * לגדר מחוץ בסיפרו לאור יצחק
 מפואר מיגדל באותו חדש נידבך מעמיד

יליד לאור, מורדת. עברית ספרות של

לאור סופר
הישראלית החברה פיצעי עם להתמודד

 תיקווה, מעוררת נקודת-אור הוא ,1948
ספרו על נפלה אשר בחשיבה המאירה

תנו.
 סיפורים של קובץ הינו לגדר מחוץ

 לקורא המעניקים מהממים, תמציתיים,
ו שלושים של נוקשים תיאורים מיכלול

סיפו וסרק. כחל ללא המדינה שנות כמה
 דינא־ בבחינת הם לאור, יצחק של ריו
ה את לקורא מעניק אשר ספרותי, מיט

המ סיפורים במלואה. הישראלית חוויה
 על הישראלית ההתרחשות מתוך דווחים
 שמאל מאבקי שואה, ניצולי של עולמם
 למוסר היהודי המצפון הידרדרות וימין׳

שרי ופלסטינים, ישראלים כובשים, של
 המוסר לעומת העובדת ארץ־ישראל די

 בשנים מעלים שזרעיו הפאשיסטי־ימני,
בישראל. ותיפרחת ניצן האחרונות

 תום עד ממלא לאור יצחק של סיפרו
 על המוטל החברתית ההתראה תפקיד את

הספ שהאיכויות מבלי סופר, של שיכמו
זה. כהוא תיפגמנה רותיות
 של אבא שבקובץ, הראשון בסיפור כבר
 דמויות לאור מביא שחקן, שהיה רחלי

מעוו שחייהם תלושים, שואה ניצולי של
 עם תמוהים קשרים מפתחת בתם תים.

 היא חווייתו שעיקר יליד־הארץ, צעיר,
 המזוייף במצפון העטוף הישראלי הכוח

 ה־ ״והשיחות :׳60וה־ ׳50ה־ שנות של
 אד הצבאי המיטשל על רציניות כאילו

מדווח המספר והזוגות...״ יזהר, ס׳ על

 הוצאת לגדר מחוץ — לאור יצחק *
רכה). (כריכה עמודים 196 כתר;

ני של בתם רחלי, על העובר על
 על מכסה אינו הוא אלה. שואה צולי

 במירכב אלא שמאלץ, בתיאורי זה דיווח
התבג תהליך של מקבילות חוויות של

מי עקרות לרחלי, אהבתו המיני, רותו
 הקומנדו איש שלה, אחר מחזר של נית

התאבדותה. ניסיון התעברותה, הימי,
 לאור ממשיך כולם, של ה,הורים בסיפור

 ובין הארץ ילידי בין העימות בהצגת
 (״היתה הנערה באמצעות השואה, ניצולי

 הטב־ את אפילו שעברה ארובה צמה לה
שמע מה שלה, מאוד הקצרים נסיים

 ההתבגרות וחוויות תהליך דרך מיד...״)
 ב־ מתמצה התרבותי שעולמה במושבה,
 זלצ־ פנינה ביד־לבנים. קאמרי ״קונצרט

 כי מכוערת שהיא לה ופלחו ניגנה, מן
 זה בסיפור מאוד...״ טוב ניגנה היא

״אכ לכנות שנהוג במה לאור מתמודד
בתי לשיאה המגיעה ילדים״, של זריות
 חסכו־ הגפרורים על רצו ״והם אור:
 ניצולים כאילו המים• לתוך שלהם ניים

 כשבאים מהתנור יוצאים טמחנה־ודטמדה
אותם״. לשחרר מהכריגדה החיילים
ול חרדה ללא מספר הוא לאור יצחק

 סיפורים, כותב שהוא דומה צביעות. לא
 ולא לכתוב, רצו רבים ישראליים שסופרים

 בסיפורו עימהם. השמורות מסיבות העזו׳
 של סיפורו את מביא הוא גוי, •של זין

 ישבתי ״אני :המספר נימול, שלא צעיר
 בגלל יהודי צבאי בכית־פוהר שנה כמעט

 היהודי מפקד-הגדוד את להרוג שניסיתי
 המספר הוזה שבחלקו סיפור זהו שלי...״

 ב־ ובריחה הרדיפות של עבר על הזיות
נפי את ובחלקו השניה, מילחמת־העולם

אר עלייתו עם הישראלית, לחוויה לתו
 הצברים ובין בינו העימות ותיאור צה׳

 ״כשהתפשטנו, :הקיבוץ של במיקלהת
על לי להסתכל לאט־לאט בולם התחילו

 למרות הגודל. על הסתכלו לא הם הזין.
 אחר־כר משלהם. קטן יותר היה שלי

 ברית- לי שאיו הקיבוץ כבל עלי דיבת
מילה...״
המר הציר היא המספר, של עורלתו

 הישראלית, בחברה ומיפגשו חייו של כזי
 באים ״והילדים בתמונה: המסתיים מיפגש

 מכל אחרות, ומשכונות מהשכונה בהמונים
 כרית־ בלי זין לראות בדי באים העיר
 הרבה מתויוז הזה הקטן הפולני מילה.
 אותו ואתקע אחד יום ארד אני כסף.

 ואני מסמתם. בו ואתפוק עמוד על
והתח שקניתי הנשק עם זה אחרי אצא

 היהודונים. את ואהרוג שאספתי מושת
מש המספר עורלת הקיבוצניקים״. ואת

 מוסר להלקאת שוט זה בסיפור משת
הישראלית. החברה של הצבוע הנרדפים
 ה־ מעולם לאור חורג קונצ׳רטו בסיפור

לישר חדירתו ומעמיק והשואה שיכחה
תמו מצטיירת זה בסיפור הזה. בהווה אל
מת בה — ומתפוררת ותיקה שכונה של נה

 הוותיקים, בין ישראליים ״היפים״ גוררים
 אב שולח זו בשכונה דור־המייסדים. בני
 נוסח (עקידה ושוחטו בנו בנפש יד זקן

בעבו קשור עילוי, שהוא הבן, לאור).
לה, אהבה תות ה' פרופ של בתו ברינ
 של הפאר משכונות באחת המתגוררת סור

 איך להסביר שקשה תודו ״אבל :הכרך
שב בחור, פתאום צומח כזאת בשכונה

 ראש־ בערב שלו, הצבאי השירות זמן
ספרותי במוסף מפרסם סוכות, או השנה,
של הגיבורים על רציני מאמר מכובד
זהו מילר...״ ארתור וממשיכו איבפן

שוחטו. שאביו הצעיר, לאופמן
ב־ סולל־בונה פועל האג, לאופמן

כרטי ומכרטס כספרן העובד גימלאות,
 בעלי אבות של שלם דור מייצג סיות,
הר כל־כך מכיר ״אני :קומוניסטי עבר

 (חמישה) קומוניסטים שהיו זקנים בה
 בתשובה, וחזרו והתחרטו בהם שחזרו

 ההן, השנים שלגבי להאמין המשיכו אבל
 שלגבי כמו ממש בקומוניסטים. צדקו הס

 כאנטי־קומו־ צודקים הם הללו השנים
ניסטים״.
 להרוג הסיפור הוא ומרתק נוסף סיפור

 פן מביא זה סיפור התעשיינים. נשיא את
 כאשר הישראלי, התיעוש מתהליך מרתק
 רחוקה, למושבה מגיע התעשיינים נשיא
פוע עסקני הפרולטרים, בקרוביו ופוגש

 על מאיימת חכי, המאומצת, שבתם לים,
 זז אתה (״אם באקדח נשיא־התעשיינים

 בביצים.״) לך יורה אני אחת, פעם עוד
דמו של גלריה לאור מגיש זה בסיפור

 הווי הישראלי, מהנוף הנעלמות יות,
ש הציביון איבוד בהמולת נשחק אשר
סי את מסיים והוא לארץ, מיוחד היה

 התאחדות־ נשיא את התה ״חכי פורו:
חב לא או חבשה ואחר־כד התעשיינים.

ת את שה לק ואחר־כף אלכסנדר של י
ספ אוהבי לה. והלכה אקדחה את חה

 צבעיו על הקרתני במספר יגערו רות
 לים. מעבר אחרות' בארצות הרועשים.

 חכי על כותבים היו לגעגועים, מעבר
 תי־ אותה חיפשה אצלנו ארוכות. בלדות

המשטרה.״ לילה באותו כף
ה הישראלי בגזע עוסק חיפזון הסיפור

 המעדיפים יצר־נדודים, בעלי של חדש,
 חיים פני על הגדול, בעולם הנדידה את

 שרעבי ״יאיר :ב נפתח הסיפור בארץ.
 ואליום כדורי חמישים בבליעת התאבד
 הוא האת... מו נסע מאז בכיסו ששמר

ה הגלולות את שבלע אחרי כשעה מת
ת לאתר־מכן יומיים צהובות.  חסן פ
 הדלת, את הסמוף, בחדר שגר הערבי,

הישרא לשגרירות לטלפן מבוהל ורץ
שכנו עם יאיר של יחסיהם על לית...״

מנופחים חברים ואחד עשרים מאה
ה מהשילטון ולהינתקות לעצמאות האלג׳ירי המאבק בשיא

 נגד צרפתיים אנשי־רוח 121 של מינשר בפאריס פורסם צרפתי,
 המשרתים צרפתיים לצעירים שהטיף מינשר באלג׳יר. המילחמה

 דון־קישוטים, 121 חתמו המינשר על לערוק. הצרפתי בצבא
 :עליהם שכתב ל׳אכספוס, עורך של אימרתו את שהוכיחו

אומץ־הלב!״' גם אבל — מדבקת ״הפחדנות
 בלטו המינשר על שחתמו 121ה־ ביו

 סארטר ז׳אן־פהל וההוגה הפילוסוף
 דה־כוכואר, סימון וחברתו־לחיים

 סאגאן, פראנסואז גליסאן, אדוארד
 רזש־ כריסטיאן רודינפון, מקסים

להג הטיפו החותמים רבים. ועוד פור
 מיג־ האלג׳ירים. החופש ללוחמי עזרה שת
 לאינטליגנציה תעודת־כבוד היווה זה שר

 החותמים הצרפתית. ולתרבות הצרפתית
חיי שאנשי־רוח דבר, של בסופו הוכיחו

 אומה של למעשיה מצפון לשמש בים
מי בעמדת ניצבים הם אם גם שלמה,

 של בסופו שהוכחה מיעוט, עמדת עוט.
צודקת. כעמדה דבר

 בשטחים מתרחשים חודשים כמה מזה
 והמחשבה הדעת שאין מעשים הכבושים
 של ודיכוי סיפוח ניסיון נעשה סובלתם.
יש למדינת רמת־הגולן, תושבי הדרוזים,

 כוחות- נעזרו השלטתו שבמהלך ראל
 בגדה חסרי־תקדים. באמצעים הביטחון

 ר שובתים צעירים, הרג הפך המערבית
פלס 15 יומיום. של למעשה מפגינים

 כד בידי זו תקופה במהלך נהרגו טינים
 האזרחי שהמרי ספק ואין חות־הביטחון,

 — וגובר הולך הכבושים בשטחים
 ואת הישראלית, החברה של מצפונה את מעמיד שהוא תוך

ריק. ככלי והישראלי, היהודי המוסר דגל נושאי
 המודעים ואלד, למתרחש, מודעים אינם בישראל אנשי-הרוח

 אג״ בחול. ראשיהם ומסתירים בנות-יענה, של מדיניות נוקטים
היהו רדיפת את שכחו השואה, את שכחו ישראל של שי־הרוח

מולדת חסר עם של הכמיהה משמעות ואת דוחת, במשך דים

 היהודי, היגון על ספרים מחברים הישראלים אנשי־הרוח למולדת.
 כרדיצכסקי ועל עגנון על ומדברים בסימפוזיונים מופיעים

האמת. את מראות טחות שעיניהם בעוד —
 חי־לי מיריות האחרונים החודשיים במשך נהרגו פלסטינים 15
 עמוס ראש. מרים אינו הנפש מיפי איש שותקים. והכל צה״ל
באו חבוי יהושוע כ׳ אכרהם חולדה. בקיבוצו, ספון עוז

 קולע אורפז יצחק חיפה. ניברסיטת
יהודיים. שבת ונרות לחלות בינות עצמו

ה בחורבות ושדוד כולו נפול יזהר ס'
 מעלה מגד אהרון הארצישראלי. חינוך
 פולט כרטוס חנוך נוסטאלגית. גירה

 באוב מעלה שחם נתן ריקניים. הגיגים
 האחרים וכל העבודה, גדוד רוחות את

גדול. אחד יצירתי בכזב בשלהם, עוסקים
לצומת־דר־ השנה הגיעה ישראל מדינת

 הפאשיסטי ההמון קול היסטורית. כים
 את להחריש הצליח הרחוב, מן העולה
אותה, שיחרישו ראוייה וזו הרוח, קולות
ובעקרותה. בסריסותה בולטת היא שהרי

 המוכנים אנשי-רוח, 121 אין בישראל
 אדם שחיי טראגית, במציאות להתמודד

יש של אנשי־הרוח ערכם. את בה איבדו
 המבזים מנופחים אפסים 121 חינם ראל
 המכפישים העברית, הספרות תולדות את
וסופ אנשי־רוח היהודית. התרבות את
ופרסיהם. ממונם לביתם, העושים רים

 ואנשי- סופרים 121 יקומו לא אשר עד
ל המטיף מינשר, ברבים ויפרסמו רוח,

 בשטחים ההרג מן לחדול צד,״ל חיילי
 שצה״ל הטירור את לעצור הכבושים,

הכבושים, השטחים תושבי בקרב מטיל
 — הכבושים השטחים תושבי של הפרט זכויות ביטול את לגנות
בתפקידם. הישראליים והספרות הרוח אנשי יבגדו

 סלידת- את האחוזים במאת מצדיקים ישראל של הנפש יפי
 בגין. מנחם האחרונות הבחירות במערכת להם שהדביק האף

 להניף ואי-יכולתם שלהם, במי־האפסיים הדישדוש היא עליבותם
הזאת. בארץ אבדה אשר המוסרית השפיות דגל הדגל, את
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