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מקור

חלול לוז
באוני עברית לספרות שבחוג כנראה
 לומר שמעז איש אין בר־אילן ברסיטת

בי לפרופסור  לומר שצריך את לוז, צ
 ביקורתית). (ולא הספרותית יצירתו על לו

 הספרות, של ערכה את שיאסור מי ואין
 בכלי- הנכבד, הפרופסור מחבר שאותה

לספרות. בחוגים המקובלים הביקורת
 לוז צבי הפרופסור פירסם באחרונה

 *, הצטלבות הכותרת תחת חדש רומן
 בלתי־ מילולי להג בבחינת שהוא רומן
 בהצטלבות לסופו. ועד מראשיתו חדל,

 של לעולמם להגיע לוז הפרופסור שואף
 כוחות אך בישראל, הצעיר הדור בני

 מסייעים אינם בהם, ניחן שלא היצירה
 שבו מהפתיח נפתחת זו שאיפה בידו.
 האחרונה ״בכיתה הרומן: גיבור מספר

 היתה •אבוב תל שכצסון העירוני בתיכון
 ;שמה היה מרחבי ?)ולה חברה, לי

 אהבו בביתה הבנים רוב אני, רק ולא
 במחזרים או ניסתרים כמעריצים אותה,

 לא לבדי, בי בחרה שולה אבל חצופים,
 החכם או הזריז או היסה שהייתי בגלל

 פתיחה מישפט בי...״ בחרה היא מכולם
 החוג אנשי לטיפול הזקוק מילים, 55 בן

 עובד שבה באוניברסיטה עברית ללשון
תלמידיו. על לוז הפרופסור

הרומן עמודי 179ב־ לפתח מנסה לוז

בע סידרה הצטלבות: — לוז צבי *
 ;פועלים ספריית הוצאו♦ ;יונתן נתן ריכת

רכה). (כריכה עמודים 179

המת בן־התקופה, של טרגית דמות שלו
 המתאבדת בצה״ל, אלוף של בבתו אהב
 משבשת ההתאבדות לצה״ל. גיוסה ערב
מי, דן של חייו את חו  הדהוי גיבורו נ
 שלפיה לוז, של הסנתטית לשונו לוז. של

 מרעימה שולה, נחומי, דן של חברתו
 נועזים, ״כגרים :לובשת אך הוריה, את

מבי אדומה...״ וחולצה מטולאים ג׳ינם
 סוף ״.״שפתיו, ל: עד המחבר את אה

 בתולים, שבירת של טוב מיקרה סוף
 שדלה...״ של הוריה בנסיעת קשור שהיה

 בעמוד כבר הקורא את המעוררת שבירה,
 היו לא אילו היה שמוטב למחשבה, 9

 היה והוא הפרופסור של בתוליו נשברים
 בני־ שבין בקתדרה בעיסוקיו ממשיך

לרמת־גן. ברק
המ חד־מימדית דמות הוא נחומי דן
 מצליח הוא מחרידה. לשיטתיות גיעה
התאב אחרי שולה, של אמה את לשגל

 של מכובדת סידרה להעביר הבת, דות
 פינו על העברית מהאוניברסיטה מרצות

 תוך בית־מרקחת, של בעברית המושחז
אקד בקאריירה עצמו את מקדם שהוא

 דווקא (״אני בסוציולוגיה מרהיבה מית
...״).ואמהיות מלאות נשים אוהב

לשי מגיע כמחבר, לוז של הכישלון
 מעביר הוא שבה ברדידות מחרידים אים
 אירועים דרך נחומי, דן גיבורו, את

 שגם אירועים ששת־הימים, כמילחמת
הפרו בתלמידי או שבקוראים ההדיוט

אי־אמינותם. את יחשוף לוז, פסור
 באגורות הסוציולוגיות ההמצאות גם

 שאותן המייסדים, דור אודות שחוקות
 אינן נחומי, דן של בפיו לוז מניח

 עוד מה ערכי, קנה־מידה בכל עומדות
 הלאומית ספריה מה לביתו נוטל שהגיבור

 לכותלי מחוץ להוציאו ניתן שלא חומר
 של ומתפוררים ישנים ״כרכים : הספריה
 ומיני ו,האחדות׳ הצעיר׳ ,הפועל חוברות

במדור שואל שאני ישנים קונמרסיס

תי הלאומי...״ כית־הספרים של מיוחד
 רוגז של חיוך הסתם מן המעלה אור,
הלאומית. הסיפריה עובדי אצל

 הנושא את לפתח מצליח אינו גם לוז
 ״דם- עניין כסופר, הסתם מן המטרידו
 והוא הסוחרים...׳/ כדם שנמהל החלוצים

בלפיי, אשם שלי שאבא ״לא :פוסק
 על כלל חשב לא הוא ;דמי את שמחל

בתל־אביב, לו שלקח האישה של דמה

לוז פרופסור
בתולים שבירת

 מוקדמים חששות בלי אותי חוליד והוא
 בדמים...״ דמים מריבת על

 גיבורו את לוז מוליך דם לעיסקי בינות
 של הכסף באמצעות אפשרי, משבר בכל

 בכל ותורם ירש שהוא סוחרים, דם אותו
נסבלת. הבלתי לרדידותו

 כותלי בין נחומי ח שי התפרצותו גם
 הבוגרים המרצים כלפי האוניברסיטה

 על הסתם מן מעידה לסוציולוגיה, ממנו
 באלימות לתקוף לוז, הפרופסור של יצרים
 בתורת ממנו ערכיים פרופסורים פיסית

 לעניין עשוי זה שעניין אלא הספרות.
 הפרופסורים של הפסיכולוגיה חוקרי את

הספרות. ביקורת את ולא לספרות.
 והבלתי־אמינה התיאורית רדידותו לשיא

לחולי- בית־החולים בתיאורי לוז מגיע
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ה ש ״הצטלבות״ באותה שאולי, עדנ
 שמו, את להצטלבות הסתם מן העניקה

 פה, פעור הקורא את מותיר שהוא תוך
אותו הביא מה :בשאלה תהיות ומלא

 משעמם כה בספר בקריאה זמנו לבזבז
אמין. ובלתי

 בנו את הביא מה ברור לא לסיכום,
 (מי לוז קדיש לשעבר הכנסת יו״ר של

 לחברו אחד אמר כאשר עליו: שסופר
 אנשים במדינה שאין אומר אתה ,מדוע
 ישנו... ישרים... אנשים ישנם ? ישרים
 קדיש ו... לוז... קדיש לוז... קדיש

עב לספרות כפרופסור המשמש לוז...׳),
 ספרותי, יושר כל החסר רומן לחבר רית,

 של בנפשו עוגן להטיל בכוחו שיהיה
 באותה הישראלית, הספרות קוראי אחרון

 הכרוכה דפוס, וגיליונות דפים אסופת
הצטלבות. השם את ונושאת רכה בכריכה

 המלמד לוז, לפרופסור לומר הראוי מן
 חכמי מדיברי מעט דתית, באוניברסיטה

 פתחה על עומד היה חלול ״לוז :העבר
למע הלה דרך• ניכנשין והיו מערה, של
 בראשית), (מד״ר לשיר״ המערה ודרך רה

 לשמה, בפרופסורה לעסוק לו שמוטב
 האל שהרי בליטרטורה, עוד לעסוק ולא
 על לבי לבי לכך. כישרון לו העניק לא

 מטריחים שאינם באקדמיה לוז של ידידיו
זו. מכאיבה אמת לוז לצבי לומר עצמם

לבית־טשוניחובסקי נכנס אופומן ווקטורהישראלית החוויה

אופרמן״ לבית ״האחים מתוף תמונה
הגרמני הרמן מול היהודי בר־כוכבא

 לבית האחיט הגרמנית הטלוויזיה סידרת
 הישראלית, בטלוויזיה שהוצגה אופרמן,

 הגרמני הסופר של סיפרו על והמבוססת
 ומתארת פויכטוונגר דיאון יהודי ממוצא

 היה לא לשילטון, היטלר עליית ימי את
 קול עליית של תיאורי כוח רק בה

 בראשית לשילסון הגרמני המטורף ההמון
.30ה־ שנות

 לבית בהאחים שנשמעו מהקולות כמה
ביש למאוד עד מוכרים נשמעו רמז אופ
הש וראשית השבעים שנות סוף של ראל

הנשמ המץ, קולות אותם בעיקר מונים,
שדי. כקול בישראל עכשיו עים

 האוטוסטראדות שאת מכך להתעלם אם
 מחליפות לגרמנים היטלר הבטיח שאותן

המשתכ את המוליכות אוטוסטרדות כיום
 וילות של בשכונות השומרון, בשיפולי נים
החז הישראליות שהקונוטציות הרי —

 הסופר האח של מדמותו באו ביותר קות
לבית^אופרמן.

 אופרמן, גרסטב רד״ של דמותו
 מסות המחבר יהודי-גרמני, משכיל אותו

 של הגרמניים המשוררים על חשובות
 התלושה דמותו את מייצגת ,18ה־ המאה

 העם ב״אביב הישראלי, המשכיל של
 משכיל כנין. מנחם נוסח היהודי״
 לאימה ואטום התבונה, בכוח המאמין
 על שדי קול המון, קול אותו שמביא
 הד״ר חותם כאשר והתרבות. התבונה

 אנשי- של גילוי־דעת על אופרמן גוסטב
 ההיטלראי. הטירוף נגד גרמנים רוח

 של הרכבת את אחרו כבר אלה כאשר
הני את חושף הוא הגרמנית, ההיסטוריה

העם ובין התרבות יוצרי בין שקיים תוק

הטירוף. יוצרי של בידיהם הלכוד
 אנשי ביקור של המחרידה התמונה

 אוסר- גוסטב של בביתו הנאצים האס־א
לספרייתו, שלהם הגרמאנית והתרומה מן,

 תמונה אותה את כורחי בעל בי העלו
 כאשר האחרונה, מערכת־הבחירות במהלך

 עיוות בגין מנחם הישראלי, ראש־הממשלה
רוח״. ״אנשי ואמר אפו את

 ישראל סופרי בפסח יתכנסו כאשר
 ע״ש בבית־הסופר השנתית לוועידתם

 כמינ־ יעניקו, הם טשרניחובסקי, שאול
 בגין מנחם לראש־הממשלה כבוד הגם.

 ואפילו המר, זכדלון שלו ולשר־החינוך
 מבוטל, לא בהדר מכיסאותיהם, יקומו
 :ברור אחד דבר לאולם. ייכנסו הם כאשר

 אם — הישראלית שבתרבות לאופרמנים
 באותה להיות אסור — כאלה ישנם

 כמה לפני שאירח באולם שתיערך ועידה,
 רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל, את שבועות
 ישראל מהדורת אופרמן, לד״ר איתן.

 טשרניחוב- בבית לעשות מה אין ,1983
סקי.

ש אופרמן לבית בהאחים אחר פרט
 של־ בעיסוקו היה ישראלי, דימוי בי עורר

 בהרמן, אופרמן, כרטולד התלמיד.
הנח ובדברי, גרמני שבטים מנהיג אותו

 הגדול כמנהיג הנאצי מורו בעיני שב
 המחשבה גרמניה. שבתולדות הראשון
 תיכון תלמיד על היתה, שלי המיידית
 עם יסודיות באותה שיתמודד ישראלי,

 מול היהודי, כר־כוככא של דמותו
 כמייצג בר־כוכבא של בשמו המטיף מורה

היהודית. הגבורה
 כתב אופתזן לבית האחים סיפרו על
להנציח ״רציתי :פויכטוונגר ליאון
 כיותר האפל הזמן את אחרי הבאים עכור

 המידע ממיר כי מחשש גרמניה, שעברה
 לתפוס יוכלו לא התקופה של התיעודי

 דמן אופ לבית האחים את נוראותיה.״ את
 ובישראל ,1933 בשנת פויכטוונגר חיבר

 את לכתוב המסוגל סופר אין 1983 של
הישראלית. המקבילה
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