
מלך המסה פותחת רסוש, של פסותיו
 של יחדור חש מילחמת — הראשון ישראל

 מילח־ את רטוש בוחן כאן העברי. שאול
 לראיית ומתאימן המלך שאול של סותיו
 בפרשנויותיו נלכד שהוא תוך שלו, עולמו

 תורה, אותה — הגיאופוליטיקה במלכודת
 הרייך של ממסדיו אחד את גם .שהיוותה
 רטוש, של בעזבונו שנמצאה מסה "■*השלישי.

 בוחן הוא שבמהלכה הגמל, המסד, היא
המשמ תולדותיו, זה, מידברי בעל־חיים

 נוספת רשימה שלו. הארצישראלית עות
 בקיטלוג הממשיך הפורה, השהרון היא

 הרשימה גם וכן המרחב של הגיאופוליטי
).1951 מאי (אלף, הפרת בארץ ערבאות

המוס האנושי הנוף את רטוש בוחן כאן
המרחב. את המיישב למי,

השלישי.״ שבחורבן החיים ״סם
הפתי משא מובא הספר של השלישי בחלק

(מו התאים שלישי עם הוועד במושב חה
 האני תמצית בבחינת שהוא ראשון שב

 רטוש. יונתן של התרבותי־פוליטי מאמין
 מתחת כמו: נושאים בחינת דרך המוליד

העב ארץ בן — העברי היהודי; לאפר ״
 מגע כלי ;הנוכרי כל את להוריש ; רים
 היהודית החומה ;וכוחו הדגל ;אחינו עם

 את לשלם נידרש עברי צעיר כל ;האטומה
ת; מם  לה אין היהודית ההנהגה היהדו

 כל העברי; הנוער כתפי על אלא עמידה
 צעיף בצידה; נזקה — יהודית תועלת

 הפזורה נצח יהודיים; פרצופים על עברי
ת; הלבבות אחיזת היהודית;  כוח הציוני
הודי; השרידה  וב־ בגבורתה — נילי הי
 צרח ;העברית התחייה כוח ;חולשתה
בעב מישחקו קאת משח היהודי ;היהודים

 סם 'יהודית; בדרך יבחרו היהודים רית;
 ;ומליצה אמת ;שלישי שבחורבן החיים

יהו מונח ציון; זקני היהודית; הריאקציה
 רטוש מסיים משאו את דעת. גנבת שד די

 הראשון נביענו את נא ״ונישא : בתיקווה
 של ולכוחו הרוח ולעוז המחשבה לאובדן

 החדשה עבר היא נוספת מסה העברי.״ חלב
 אוקטובר אלף, (מתוך שלישי בית או ^

תרבו בבחינת רטוש ממשיך שבה )1949
 של מרכיביה ושאר המדינית פרישתנו תנו,

ש וכפי לקום העתידה הישראלית החברה
בעיניו. מצטיירת היא

ב רטוש, יונתן מזויינת.״ ״כיבשה
 מגונה להיות זכה ושירתו, פעילותו שנות
 הכותרת תחת הרשימה אפשרי. ניוון מכל

 היא )1950 ינואר (אלף, מזויינת כיבשה
 ה- בכתב־העת אלף על למיתקפה תגובה

 משיב שבו בטרם, ימים, אותם של מפא״יי
 שהוטחו הטענות על לאחת, אחת רטוש,

 את והפוליטיות. התרבותיות בהשקפותיו
 מי ״כי, :בקביעה רטוש מסיים ררשימתו

 לו אי־אפשר העברית, התשובה בפיו שאין
 חמקנד שום היהודית. לתשובה יגיע שלא
יועילו.״ לו ועקיפות קות

 שנת של האחרון בשבוע כיום, ספק אין ^
 רטוש יונתן הטיף שלה שהכנענות ,1982

 מזון־החיים בבחינת היא ובשירתו, בכתביו
 עם הישראלית החברה של להתמודדות

 אך אותה. הפוקד ומשבר־הערכים בעיותיה
 של השקפתו גם אחרות, לתחרות בדומה
 לשתי ראשיתה, בימי כבר התפצלה, רטוש

 הימנית, הגישה עקרוניות: יסוד גישות
 ישראל ארץ לתנועת הבסיס את שהיוותה
 המטורף לימין כיום המסייעת גישה השלמה,

 הכנ־ האחרת, הגישה לבנון. של והקיצוני
 דמויות המייצגת גישה ענית־הומאנית,

 ולעיתים קינן עמום אכנרי, כאורי
 לא-סוציאליסטי) (שמאל ■עפרון בועז

לישראל־פליס־ המייסד הבסיס את העניקה
 רב־לאומי ריאליזם של לראיית־עולם טין, ז

במרחב.
 ספר הוא רטוש יונתן של הימים ראשית י

הכנעני, הרעיון של הראשית לימי מאלף,
ובודדים. מעטים של נחלתם שהיה כפי
 לימוד מכשיר משום הימים בראשית יש

מר בזהירות לקוראו יש כי (אם רב-ערך 1
 את יהווה היום, בוא שעם לרעיון, בית)

 לגבהים הגיע שניוונה לציונות התחליף
 הנערך ,30זד הציוני בקונגרס מרקיעים

 שחפץ מי לכל מומלץ, ספר זה. בחודש
ש העבר, מן הרעיונות שורשי את לדעת

 על שונה, כי אם עצומה, השפעה ישפיעו
הישראלי. העתיד

ם גו ר ת

הדם דימעת
״חיילים על המפורסם שיר־העם אם

 ננד־ אלא / מתים אינם לעולם ותיקים
 שאין הרי הזמן, במיבחן עומד נים...״

 לא וגם מתים אינם טובים שספרים ספק
המ למיקרא העולה התחושה זו נמוגים.
 האנטי־מילחמתי הספר של העברית הדורה

 מריה אריך מאת חדש כל אין במערב
 חדש. בתרגום שראה־אור רימארלך

שהש בספר מחדש לקרוא חששתי■ תחילה
 אבל בנעוריי, שכזאת השפעה עלי פיע

 מהשורה אליו מרותק הייתי שהעזתי, אחרי
 של נעורים בקריאת לאחרונה. ועד הראשונה

 המילחמה, אימי את חוויתי טרם הספר,
 ותימצתה שבה העכשווית שהקריאה בעוד
הספרו התיאור אל מהמציאות עבורי אותם

המעולה. תי
 כיתת על .מספר חדש כל אין במערב

 פרוץ עם מוליכה שלה שהמחנך נערים,
 לישכת־הגיום. אל הראשונה מילחמת־העולם

 בני לעשרה מילחמתית גירסה הוא הספר
 דרך תומה, ועד מראשיתה המתים כושים,
 אותם משפשף שבהם המילחמה אימוני

הפט את שהופך הימלשטוס, הרב־סמל
 של לפטריוטיזם לשינאה שלהם ריוטיזם

 כבר כותב רימארק במילחמה. האחר הצד
 כתב־ להיות מבקש זה ספר ״אין : בפתיחה

 על לספר לנפות עליו וידוי. או אישום
 נחלץ אם נם — במילחמה שנהרס דור

הרי סיפור את מספר כמו והוא טפגזיה.״
בישראל. דורות, כמה של סתם

 לכל רימארק ומזכיר שב בפתיחה, כבר
ואברי־חחפר־ ״הקיבה כי חייל, שהיה מי

רימארק סופר
בגין של ההבטחות

 יותר אינטימי איזור החייל לנכי הם שה
 לומדים בטירונות אדם...״ כל לנכי משהם

 חשוב מצוחצח כפתור־מתכת ״כי הנערים
 ועד שופנהאור...״ של כרכים טארכעה

 של בשדות־הקרב עצמם מוצאים הם מהרה
 שרו כחיילים ״יצאנו העולמית. חמה המיל

 כאנו רוטנים, וכחיילים עליהם טוכה חם
 ל־ ודייגו נפתחת, החזית שט־ האזור אל

 העובדה נלמדת מהרה עד חיות־אדם...״
ל המיכנסיים את מילאו לפניך ״רבים כי

תחתי־ את והשלך לך הראשונה. האש אתר
ניד...״

 חדשות, עובדות נלמדות בשדה־הקרב
מש שבה במילחמה לקיום מאבק ביניהן

 כמו נוספות ועובדות בגאז־עצבים תמשים
 כיצד ככית־הפפר אותנו ליטר לא ״איש

מב־ כיצד ובסערה, כגשם סיגריה מדליקים
שמו אמר ולא לחים, כעצים מדורה עירים •

 אינו שם כי בבטן, הכידון את לנעוץ טב
הצל כין לפעמים נתקע שהוא כפי נתקע

 חייל ״כל : מכולם החשוב והשיעור עות...״
 חייל וכל מיקרים. אלף כזכות כחיים נשאר
 ש־ וגם עליו...״ וסומך כמקרה מאמין

 חמישה נופלים שנופל, ותיק חייל כל ״עם
 טירונים...״ עשרח עד

ל החברים גם שהיו והחבריס־׳לנשק,
ה מתים בבית־הספר, ההיסטוריה שיעורי

משי קרבות מערכת כל השני. אחרי אחד
להתארג לעורף, הצעירים החיילים את בה

ובחופשות החללים, שורות ולמילוי נות

 אין במערב — רימארק מריה אריך •
זמו הוצאת ;ארד צבי :עברית !חדש כל
תן; רה קשה). (כריכה עמודים 180 בי

ילן־שטקליס הרבוטכיל.

ת והמשכורת החובן * חולני שי החוד
 בידיעות ראה־אור ילן־שטקליס למרים להודות בא הרמטכ״ל הכותרת תחת •

 .1982 סוף ושאר־רוח, הרוח חסרת ישראל, של האבסורדיים מסיפוריה אחד אחרונות
 :ועדת־החוץ־והביטחון מישיבת אליה שהגיע הרמטכ״ל, את שואלת הקשישה המשוררת

 גן־ שפעוטות למשוררת, מסביר והרמטכ״ל ?״ לומר שצריך מה את להם ואמרת ״נו,
 קטיושות יותר יהיו שלא ״כדי הלבנון': מלחמת מטרות את בשיריה, מאוהבים הילדים

 את שואלת המשוררת פלשתינאית.״ מדינה שם תהיה שלא וכדי קריית־שמונה על
 חיי ״לאהבת :לה משיב והוא מדיו, את שיפשוט אחרי לעשות בכוונתו מה הרמטכ״ל

 בכוונתו אם הקשישה משוררת־הילדים באוזני מפרט אינו הרמטכ״ל הנגרות.״ — הישנה
 המילחמות־ למימון שיימכרו שרפרפוליס או במלחמות־העתיד, שיילחמו פינוקיויים לעשות
 כיותר החשוב האדם ״אתה : לרמטכ״ל ואומרת מתריעה הסנילית המשוררת אבל הבאות.
מילחמת־ויאטנאם הגיעה כאשר בארצות־הברית, ער...״ להיות לך אסור כמדינה.

כסר מחזאי איתן רסטכ״ל
מיותר סיבסוד פינוקיויים

 הילדים את המשמידה במדינה להילחם שיצא ספוק בנג׳מין ד״ר זה היה לשיאה,
 הרמטכ״ל. את שירי־הילדים משוררת מחזקת ,1982 ישראל במדינת ספריו. לפי שגדלו

גבול. יש
 הכותרת תחת אגורסקי מיכאל מאת רשימה פורסמה בדצמבר) 8( בהארץ !•

 רעיונות על מספר אגורסקי אותו הישראלית. הדמוקרטיה ועם סולז׳ניצין עם פגישותי
 החומייניסטי. לפאן־איסלמיזס הרוסית הגירסה שהיא נובל פרם חתן של סלאביזם הפאן

 שורש היא המערבית הדמוקרטיה כי הטוענים אלה עם נמנים אגורסקי וחברו סולז׳ניצין
 סולז׳ניצין, של בשמו הקורא, את מוליך ברשימתו אגורסקי לביטולה. הטיפים ולכן רע, כל

 הרציני האיום היא הנוכחית כמתכונתה הישראלית הפוליטית ״שודטיטה : למסקנה
 אלה שורות כותב את המוליכות הבלותות, ושאר הלאומי...״ לקיומנו הנשקף כיותר
מגנה. כאן סולז׳ניצין של ששליחו הישראלית, לדמוקרטיה הידד לשיר

 של סיפורו מופיע במדינה במדור טוב יותר הכותרת תחת )2338( הזה בהעולם •1
 הסופרים הפגנת את שיזם ״כסר, :כך סיומה לקראת נכתב ברשימה .77 עיתון כתב-העת

 במחנות־ הטבח לחקירת ממלכתית ועדת־חקירה להקים כדרישה טישרד-הכיטחון מול
 לפוליטיקה. קשר יש לאמנות גם לדעתו, מפוליטיקה. ידו מושך אינו בלבנון, הפליטים

 חוסנה לשם צבאה את מסמנת שהיא כפי אמניה. את למטן חייכת שההכרה טוען הוא
 בטישרד־ מישרות 150 לתת שלא מדון הכותבים. את לממן חייכת היא כך החברתי,

 משכורתו...״ עכור תלמידים לפני הופעות לקיים מקבל־המשכורת את ולחייב החינוך
 בסר, של מוצאו מיובא'מארץ שהוא למרות בהתגלמותה, האיוולת הוא זה רעיון

 לשלם מישרד־החינוך יתחיל שבו ביום סופרים. 150נד יותר קצת המסבסדת פולין,
 עלובות ספרויות כאותן לפחות עלובים, יהיו הישראלית הסיפרות פני לסופרים, משכורות
 של מטעמו למימון זקוקים אינם טובים סופרים מזרת־אירופה. מדינות של במשכורת

 תשפר לא הממשלתית המשכורת גם — הגרועים והסופרים והתרבות! שו״החינוך
 צבאי, חוסן לאותו דומה להיות לו אסור ישראל של התרבותי החוסן כתיבתם. רמת את

בסר. מדבר שעליו

ה מי ב רי מ

נהר כיצד לקרובים. ולסיפור בבית לביקור
 כמו פטריוטיות תמונות גם יקיריהם. גו
 ושאלת פלדה״ ״צלבי מחלק הקיסר של זו

 להכין יכול לא פשוט ״אני : החיילים אחד
 למחדא־ז ללכת מוכרח שהקייזר זה, את

 לחנן כדי כאן יושבים ״אנו :או סטוני״
 באו הצרפתים גם אכל שלנו. המולדת על

ה מי עם שלה* המולדת על להגן פדי
 ״ולכל :הלוחמים מסקנת ולבסוף ף״ צדק

 אחת, טילחטה לפחות דרושה גדול קייזר
 ב־ הסתכל תהילה. א תהיה לא ובלעדיה

שלך.״ סיפרי־הליטוד
 של השבועה של מקומה כאן נפקד לא
 אבל אני. מחד אתה, ״היזם :לאוייבו חייל

 ככל אלחם קמראד, כשאם, מכאן אצא אם
 ואשר חייך, את :שנינו חיי את שהרס מה
 זאת, לך מבטיח אני חיי. את גם — א

הב שנית.״ הדבר שיקרה חאלה קמראד.
 הבאה. למילחמה עד לה המתמוססת טחה

 עוברים לבתי־החולים, בדרך הפצועים גם
 הרופאים ״קוטעים שם מיטבחיים, בתי דרך
נקלה...״ על הגפיים את

מתקרבת המילחמה כאשר סיום, לקראת

ה החיילים מכין כעולם. ״סתיו :לקיצה
משב האחרון אני רכים. נותרו לא וותיקים

 אילו שאו... הכיתה של המתנדכים עת
 מחוללים היינו ,1916 כשנת הכיתה שכנו
 וכשנ־ ,חוויותינו כעוצמת בכאכינו, סערה

שרו מתפוררים, עייפים, נשום עתה, שוב
 נדע לא חפרי־תקווה. עקורי-שורשים פים,
 אחרון חייל וגם דרכנו...״ את למצוא עוד
 של האחרונים ברגעיה מת מבני־כיתתו זה

 מ־ מותו, תמונת את זוכר אני המילהמה.
 כיכב שבה זה, לסרט הקולנועית הגירסה

 וכדור פרח, של לעברו הזוחל איירם, לו
קודקודו. את מפלח

 מלוחמי אחד לכל לקריאה מומלץ הספר
 שהמילחמות ולאלה ישראל, מילחמות שש

 גם מומלץ הספר להם. ממתינות עוד הבאות
 ממש־ משרי במה ולעוד לראש־הממשלה

 בשדה־הקרב. להיות זכו שטרם לת־ישראל,
 את שולחים הם לאן יבינו הם כך אולי

 שנות ״ארבעים אותן במהלך החיילים,
ל קרוב ׳לפני בגין מנחם שהבטיח שלום״

 את לקבוע שכח שהוא תקופה שנתיים,
חדש. כל אין בנויזרח שהרי פתיחתה, מועד
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