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 הברחת־כסף, של למיבצעים שונות פושות
 לנעורים, בלשד,ז תשוב מימד מוסיפה אינה

הקור על הזיקנה את המקפיץ ספר שהוא
 שבה ספר, של סיומת ואפילו בו. אים

 שנועד הכסף את ואודיל לואי שודדים
משע היא אותו ומבזבזים מוברח להיות
 שכרו בניצה. בילו ,,כשבועיים : ממת

 מת־ גג בעלת גדולה אמריקאית מכונית
 בה סיירו הבאים החודשים ובמהלך קפל,

חוף־התכלת...״ של ולרוחבו לאורכו
 צרפתי קולנוע בימאי אחד יום יקום אם

 מו־ של זה ספק־תסריט־ספק־ספר ויעבד
 וטכניקולור, סינמסקופ עם לסרט, דיאנו

 מעל יתעלה הקולנועי שהעיבוד ספק אין
 שהכוכבים עוד מה — הספר לרדידות
כל מימד בוודאי לו יוסיפו בו, שיככבו

 כתב שלמענו הסרט, ייעשה כאשר שהו.
 :לומר הצופה על יקל נעורים, את מודיאנו

מהסרט. טוב הוא הסרט
 כ- רב־כישרון סופר לראות הלב כואב
 בספר כישרונו את המכלה מודיאנו, פטריק
 חאלטורה. של וריח עצלות הבל, שכולו

 הקורא רק שלא העובדה, גורמת נוסף כאב
 אלא מודיאנו, לו שטמן בפח נפל הצרפתי

הישראלי. המו״ל גם

מקור

הכרמלי פוקנר
 שראה יהושע, א״ב של החדש סיפרו

 גירושים הכותרת תחת לאחרונה אור
 שוחרי בקרב רבים ויכוחים עורר מאוחרים*
ספ וזחירי צייצני הישראלית. הסיפורת

 עליהם, נפלה יהושע שאימת רבים׳ רות
 מאוחרים, לגירושים שירי־הלל שרים החלו
ה הספרותית מהאמת מתעלמים שהם תוך

הספר. עמודי 336ב־ המצוייר■ סגולית,

יהושע סופר
פוקנר נוסח גזענות

 הוא מאוחרים שגירושים היא, האמת
ממב שאיש אלא יהושע. שבספרי הגרוע

 לקרוא מעז אינו הישראלית הסיפורת קרי
!עירום המלך :רם בקול

 יהושע הזין הספרותית כתיבתו בראשית
 שמקורה ספרותית בתערובת סיפוריו את

 בעשור עגנון. ובש״י קפקא בפר;ץ
 הניחוח את מצא הוא יצירתו של השני

 מאוחרים בגירושים שלו. המיוחד הישראלי
 וי־ של בניחוחו אלה כל את המיר הוא

וחבל. — האמריקאי פוקני ליאם
הספרו האכזבה הוא מאוחרים גירושים

הישרא הסיפורת של בה״א־הידיעה תית
 מהני־ חוזר מזדקן אב :סיפור־היעלילד. לית.

מ גט להשיג כדי בני-מישפחתו, אל כר
 נפש. לחולי בבית־חולים המאושפזת אשתו

 בני־המיש־ הם ברומן הדמויות־הפועלות
 ומשברי- תחושותיהם את הפורקים פחה,

ומעייפים. ארוכים במונולוגים הם
 מאוחרים בגירושים ממשיך יהושע א״ב

הספ קוראי להמון חנפנותו תהליך את
 גסה נימה ביעלי קטעים בהכנסת רים

הרזה הגוף את לראות רציתי שלא (,בזה

מאו גירושים — יהושוע ב׳ אברהם *
ה הקיבוץ הוצאת עמודים; 336 חדים!
רכה). (כריכה קריאה סימן — מאוחד

 המפחיד הלבן השיער עם שלו והארוך
 בסימבוליקה מקומט..,). זיין עם למטה

ש לערכים סמל הוא (הזקן בגרוש שדופה
 (״בירושלים מתחכמים במישפטים היו)

 וב־ רוח־הקודש שוב למצוא יצטרכו
 מוצא־המי־ את מחדש לכתוב תל־אכיב
 — (״לבנה מבחילה בגזענות נים...״).

 על יתגברו הם השם שדרך חשבו הוריה
 מארם- מטומטם איזה שלהם... הנגים

 את ייבשו הם לכתום... יודע שלא נהריים
 את האיסלאמית. בשמש שלהם האי־קיו

 בביטוח־ להם לתת ־אפשר אי זה
נט לפתח מייגע ובנסיון ;הלאומי...״)

ס נוסח סאטיריות יות מו ן, ע נ  בלא קי
זה. של יכולתו

 יהושע שמבצע והרקיחה המיזוג תוצאות
ויליאם מורשת בין מאוחרים בגירושים

ל מתחת ושיבחה פיאה לקט ובין פוקנר
 מיר־ היא פרויד, זיגמונד של שולחנו

 שאינה מתאמצת, מייגעת, ספרותית קחת
ממש. של ספרותית הנאה כל מעניקה
בכ ומתעבה ההולך הפסיכולוגי, הפרק

 מגיע לספר, מספר יהושע א״ב של תיבתו
הלא־מכובדים. משיאיו לאחד זה בספר

 מאוחרים בנישואים יהושע של כישלונו
ש הקודמות, ביצירותיו לפגום בכוחו אין
רומ לחבר עשויים טובים סופרים גם הרי
 להתבטל יהושע ימשיך אם אך גרועים. נים

 הכינוי בו לדבוק עשוי פוקינר, סיגנון לפני
מחמאה. שאינו כינוי הכרמלי,״ ״פוקנר

מלהיות רחוק הוא מאוחרים גירושים
 זאת, עם יחד אך לקריאה, מומלץ ספר
או בעלי חוקרי־סיפרות לפרנס עשוי הוא
ל יהושע לא״ב קרה מה :בשאלה מץ

יהושע שא״ב היא, הצפויה התשובה
מעו מחבר אלא רומאנים, של מחבר אינו

נובילות. של לה

ר ס ל מ חו ה

״ספרות
ההתנגדות״

ב לזמן מזמן אור הרואים בפירסומים
 מכון של התיכון המיזרח לחקר יחידה

 כזה מרתק. חומר למצוא ניתן טרומן,
 מדי־ בעיני ישראל ערביי הפירסום הוא
י5* שילה גדעון מאת ואש״ף ערב נות

הרא עיקריים. פרקים שלושה בפירפום
ה כלפי מדינות־ערב בעמדת עוסק שון

 ששת מילחמת עד בישראל הערבי מיעוט
הספ הביקורת של ביחסה השני הימים,
 ההתנגדות״ ל״ספרות ערב בארצות רותית

 בלפי הגישה :והשלישי בישראל, הערבית
 של בפירסומים בישראל הערבי המיעוט
אש״ף.

 מאחר ביותר, המרתק הוא השני החלק
 קשת הישראלי הקורא לפני חושף שהוא
ה היצירה של הערכיות לבחינת רחבה

 וכפי ישראל, בתחומי הערבית ספרותית
המב בעיני השנים לאורך משתקפת, שזו

 מעיר בפתיח, כבר בארצות־ערב. קרים
 מלחטת־ששת־ ערב ״ער :שילה גדעון

המשור דור של חלקם מנת היתה הימים
 בישראל שחיו הערביים, והסופרים רים

מ מוחלטת התעלמות המדינה, קום לאחר
ערב.״ במדינות המבקרים צד

 ערביי של כתיבתם ערך בבחינת מהפך
 ארב בסיפרו כנפאני, ע׳סאן הביא ישראל

 אל־מחוזלה, פלסטין פי אל־מקאומה
 בפלסטין ההתנגדות (ספרות ״1966—1948,

 שטבע הראשון גם היה כנפאני 'ר״כבושה).
 בישראל הערביים ולמשוררים לסופרים

ההתנגדות. ספרות השם את
ו לסופרים הביאה מילחמת־ששת־הימים

 באר־ הכרה בישראל הערביים למשוררים
 בחלקה נבחנה יצירתם כאשר צות־ערב,
ש לאומיים הפוליטיים בנושאים בעיסוקיה

 המשוררים: רבה בהתעניינות זכו כך לה.
 מאסם, אל־ סמיח דרוויש, מחמוד
ם זיאד תופיק אל ס  תוך וכראן,זג ו

חב יצירתם שעיקר ממשוררים התעלמות
לביקורת'דו זכו שלא אנושית, או רתית

לאלה. מה
ספרות את שחיללה זו, שעמדה אלא

 בעיני ישראל ערביי — שילה גדעון *
ם; הוצאת ואש״ף; ערב מדינות  101 מגנ
רכה). (כריכה עמודים

 בביקורת 1969ב־ כבר נתקלה ההתנגדות,
גא המצרי-קופטי המבקר ניצב שבראשה

ה של יצירתם את שכינה שוכרי, לי
 הערביים הישראליים והמשוררים סופרים
 אל־מעארדה), (שער האופוזיציה כשירת

 הוא ההתנגדות״ ״שירת השם שאת בעוד
 פלסטיניים משוררים של לשירתם שומר
 כגון הירוק הקו לתחומי מחוץ החיים

 ״משוררים : לכך הסיבה טוקאן. פדואה
 דו־שית של מעמדה יוצאים האופוזיציה

 של מעמדה ולא האוייב, ועם המדינה עם
נגדו.״ מלהמה

המ של בקריאתו היה מעניין מיפנה
 להתגורר (שעבר דרוויש מחמוד שורר

 מאהבה (״הצילונו שביקש הערבי) בעולם
ער שירת את להציל וביקש זו,״ אכזרית

 נתונה, היא שבו מהמילכוד ישראל ביי
 והאמיתי הנכון המקום את לה לקבוע כדי

בת־זמננו. הערבית בשירה
 לפירוק הביאה דרוויש של קריאתו
עג- לכמה הערבית השירה של מרכיביה

דרוויש משורר
אכזרית מאהבה תצילוני

הפלסטי השירה כל את המייצגים פים,
 (אדב הגולה ספרות כמו: בשמות נית,

 ;(אל־לג׳וא) המנוסה מפרות ;אל־מנפא)
 התבוסה משוררי ;(נכובי) שואתית ספרות

אד הקינה שירת אל־הזימה); (שעראא ) 
נדב).

 ערב בארצות והשירה הספרות מבקרי
 בישראל הערבית בספרות לראות ממשיכים

הע בפני נאד, לאומית לעמידה ״מופת
 ספק, אין זאת, עם יחד הציונית.״ ריצות
 וסופריה משורריה בין רב דמיון ■שקיים

 ולמשוררי לסופרי ישראל של הערביים
 לרעיונות מגוייסים שהיו הפלמ״ח, דור

ה מסך של האחר מהצד כי אם דומים,
 שילה גדעון מצטט שאותה כהגדרה חול,

הלאו החוויה של ״אופיר : אל־קט מד״ר
 ביטויים מספר (המשורר) עליו כופה מית

הדו הקשורים והשראה, משמעות כעלי
אח ההיגררות (...אד) חוויה באותה קות

ל לרוב, אותם, הופכת חזון כלי ריהם
 להסתפק המשורר את המפתות קלישאות

 לרגשותיו אמנותי ביטוי לתת מכלי כהן,
 את דבר של כסופו מאבדים הם (...וכד)

שלהם.״ ההשראה ויכולת משמעותם
ענ היא שלעיתים לביקורת, מעבר

ש תמונה, מתבהרת פחות, ולעיתים יינית
שבמדי והמבקרים היוצרים את הביאה

ה וסופריה ממשורריה ללמוד ערב, נות
המ שמצוטט כפי ישראל, של ערביים

ד שורר א , ד י אנ כ  משוררי אל בשירו ק
 זה מכם לומדים אנו :הכבושה הארץ
/ המוכסים המשוררים אנו /..,/ שנים . . . / 

 צורה לה יש ראית איד מכם לומדים אנו
 המשוררים מתו אצלנו כי /,.../ סכין של

ארו לכם נספר ומה /.../ השירה ומתח
 ה- שירת המשכר, ספרות אודות / ? כים

/ אהובים הוי נושכה, . . . המשו היו לד /
 / ׳שיריכם, מול עומדים / אצלנו ררים

גמדים.״ נראים חיו .אזי
 כי בקביעה, שילה מסיים הפרק את

 הפעילות התמקדה 70ה־ שנות במהלך
 הצבאי, בכיוון ויותר יותר הפלסטינית

 הספ־ הצדדיס של הדרגתית הזנחה תוך
המ כאן זאת, עם יחד רותיים־שיריים.

בב שהוא — זה מאמר כי להעיר, קום
התר ההליכים להבנת צוהר עוד חינת

ומ עולם חושף — הפלסטינים בותיים

וה הסיפרות אנשי־הרוח, שמרבית לואו,
 התעלמות ממנו מתעלמים בישראל שירה
וחבל. מוחלטת, כמעט

חיעוד

האובססיה
 ה־ שכותרת אחיו* על איש קם בספר
 והממצה המוסמך הניחוח היא שלו מישנה

 הראל, איפר מאת לבון׳ ,פרשת של
 המוסד ראש מנסה באחרונה, ■שראה־אור

 מכל עצמו את לטהר ולביטחון למודיעין
לבון. פרשת המכונה בפרשה בצל־נגיעה

 מי־ להשיב נסמן הוא אחיו טל איש קם
 חגי העיתונאי של לסיפרו לחמה־שערה

 כל את שהציג ההוראה, את נתן מי אשד
הפו צדדיה כולל לבון פרשת של צדדיה

 אי- של בתחומו היו אם שספק ליטיים,
 ל- בסיפרו יוצא שהראל אלא הראל. סר

 כן־ דויד ועל עצמו על מילחמת־מגן
 הוא שלו בסתודדבר וכבר המת, גוריון
 גולדח. היו שאילו להניח ״קשה אומר:
ח זלנלו מאיר, החיי כיו ספיר ופינחס א

 מרהיבים מאחוריו והעומדים אשד היו לים,
האש־ המטיח חיבור לאור להוציא עוז

הראל מתגונן
להזכיר טורח אינו

 הוותיקה הצמרת נגד כיותר חמורות מות
 בהל ללא אותה והמאשים מפא״י של

 כן־ נגד שפלה קנוניה ברקימת וסרק
 של ראשיה שהסתלקו לאחר רק גוריון.
שו העולם, נע מפא״י  כעלי עצמם התי

 סוף־סוף חופשיים אטד שכתם הגירפה
התנובה...״ טבחה

ל כדעתי היה ״תחילה :מציין הראל
 אך משפטית; תביעה אשד נגד הגיש
 המשפטי ההליך פי לי שהתכרר לאחר
 שמן למסקנה הגעתי מאוד, להתארך עשוי

 טענותיו את ולהזים לנתח יהיה הראוי
 את ולהעמיד הלקויה גירפתו ואת הכוזבות

 שאינו תירוץ, הרביס״.״ להטות הניתוח
 שיקר אם שהרי כוונות, טוהר על מעיד
 כך על ייתן יישפט שלא מדוע אשד,

שע המ״שפטי״ ה,,הליך למרות הדין, את
 הראל שאיסר עוד, ומה להתארך, שוי

 וחד־צדדי אחר גן החדש, בסיפרו מפתח
הפרשה. נושא של לחלוטין

ה ניצול בדבר אשד חגי של טענותיו
(מ במפא״י ״הטרויקה״ של כקשר פרשה

ח איר,  ו/ חדשות טענות אינן וספיר) א
 פירט ציין, חזר, הזה העולם מקוריות. או

 זזפולי־ המאבקים במהלך זאת, והבהיר
 במ־ פוליטית רעידת־אדמה שחוללו טיים
 ש־ מבלי וזאת ,60ה־ שנות בראשית -פא״י
 ה־ ״הניתוח לסיפרו הקורא הראל, איסר

 אינו למן׳,״ ׳פרשת של והממצה מוסמר
אחרת. או זו בצורה זאת, להזכיר טורח
באו כיום נתון הראל שאיסר ספק אין

 אלא פרשה, באותה שמו, טיהור של בססיה
ער מוסיף אלא דבר, מחדש אינו שסיפרו

 פרשת על שהוטל האור מעט על רב פל
האחרונות. השנים במהלך לבון

אחיו! על איש קם — הראל איסר *
קשה). (כריכה עמודים 269 כתר; הוצאת

'> " ! 9 / ?




