
הספרות לפיסגת טיול
בן־נרפתיח

 הסופר פירסם שאותו רוזב־וזיריעה הרומן
 ההישג הינו כחודשיים, לפני בן־נר יצחק

 הארץ. יליד סופר של ביותר החשוב הספרותי
 קטן תא של סיפורו את מביא פרוטוקול• הרומן

 שנות של בחיפה קיצוניים, בולשביקים של
 רחב־יריעה, סיפור הוא פרוטוקול העשרים.

 אירועים בץ הנעות דמויות, של גלריה המביא
 לעיסוק מעבר ועולמיים. מקומיים היסטוריים

 פרוטוקול מהווה הבולשביקי־טרוצקיסטי,
 לסיפור מעבר שהוא קטן, מהפכני תא של סיפור

בן־נר. מספר שאותו
 קלוסטרופוביה של סיפור הוא פרוטוקול
 המתבשלת אנשים קבוצת של אידיאולוגית,

 הלאומני לתא מתאים הסיפור עצמה. של במיץ
 בשנות הימני גרינברג צבי אורי את שהקיף

 שנות של למק־י והארבעים, השלושים
 של כן השישים, שנות של מצפן החמישים,

אידיאולוגיה. של הבדל בלא — השבעים שנות
אלה, לעיסוקים מעבר בן־נר, יצחק של הרומן

 אהבות של סיפור ממש. של סיפור גם הוא
 מעשים ושאר רציחות נקמות, של ובגידות,
 החוויה הוא פרוטוקול ההיסטוריה. של בשוליה

 כה עד שנכתבה ביותר המרתקת הספרותית
 שכזאת, מרתקת ספרותית חוויה בישראל.
 עדיין לספרות והפרופסורים הספרות שמבקרי

 רומן לשבץ ניתן שבה המישבצת את מצאו לא
זה. מעולה
 של הספרותית העוצמה בפרוטוקול יש

 לסינג, דוריס לנץ, זיגסריד של הרומנים
אחרים. בעלי־חשיבות וסופרים מיילר נורמל

פרוטוקול
 צוואתו על סיפור־תעלומה, הוא פרוטוקול

 הסובייטית המהפכה מנהיג של האחרונה
 את שהעניקה צוואה לנץ, איליץ׳ ולאדימיר

 הגרוזיני פני על טרוצקי, לב ליהודי הבכורה,
האנושות') ומאור העמים (.שמש יוסח

 475 כתר; הוצאת פרוטוקול; - בן־נר יצחק *
רכה). עמודים(כריכה

/
 מתגלגלת לנין של צוואתו סטאלץ.

 חלוצים של משמים לקיבוץ בדרן־־לא־דרו
 את להציל ניתן ובעזרתה בעמק־יזרעאל,

סטאלין. בידי מהוצאודלהורג טרוצקי
 מתפענחת הספרותית למסורת בהתאם אך

 בעמודים רק לנץ של צוואתו תעלומת
הספר. של האחרונים
 בעמק. במוות נפתח פרוטוקול סיפור

 היופי (.שרידי מתה המספר של אהובתו
 על ואובדים ממנה נוטפים כמו והנעורים

 כמראה ומראה עכור* בשלולית הארץ,
 מתה שם הקיבוץ את נוטש המספר זקנה.״').
 ובמוחו בידיו, הפעוטה בתה עם אהובתו,

 מנחם למהפכה הטוב חברו על מחשבת־נקם
 שכתוצאה אהבים פרשיית עימה שניהל אקרמן,

התינוקת. נולדה ממנה
 זמן ששב המספר־המהפכן, מתמוטט בדרכו

 שם לעורר מניסיון מהר־הדרוזים, כן לפני קצר
 למראה הצרפתי. השילטון כנגד מרידה

 מציץ יזרעאל עמק את להפריח הניסיונות
 לציונות־הזזלוצית: בחינתו את בהגיגיו המספר

 כאן; להקים הם מבקשים יהודית נייר .מדינת
 הארץ שתרעם עד כמטורסי* לבנות ממהרים
הכל״.' וייחרב
 תל־שמאם, שבעמק, מהישובים אחד ליד
 מתמוטט העמק, רכבת מסילת לשולי השוכן

 הוא במקום החלמה ימי כמה אחרי המספר.
שם. המתיישבים בידי התינוקת את משאיר

 ניקמתו את בראשו לתכנן מתחיל המספר
 המיפלגה מפלגי אחד את המנהיג אקרמן, במנחם

 הטרוצקינד הנטייה בעל הפלג הקומוניסטית,
 אנשי את לאתר כדי לתל־אביב מגיע הוא טית.
 את ולנצל המיפלגה, של יותר הגדול הפלג

 מתואר התל־אביבי הרחוב לניקמתו. שירותיהם
 .איני הפועלים; במיטבח לאוכל תור דרך ידו על

 שבוע בכל בתור. העומדים מן איש מכיר
 סהרורים וליפו לחיפה האוניות מביאות
 אידיאליסטים, ציוניסטים, מזל, מחפשי נוספים,

 ילדים עלובי־נפש; חלומות, חולמי מטורפים,
 עלו כאשר כמוני, הוריהם. מבתי שברחו
 בסנטריהם. ראשונים זקן דילדולי

רומאנטיים״.' אבאנטוריסטים
 שאליו התל־אביבי הקומוניסטי התא בראש

משמשים ולידו אוריה, ניצב המספר מגיע

 את (.גם האידיאולוג ווייסמן יזרעאלי
 הרוחנית הציונות על אחד־העם של השגותיו

 בבוז לו, קורא היה התוד, ,סוחר למוטט. ידע
 כעל פלשתינא על מדבר ,סוחר־התה אץ־קצה.

 בכוחה שיקום היהודי, ללאום עליון רוחני מרכז
 ללא צדק מוחלט, לצדק היהודית השאיפה של

 זו בהגדרה כבר הנה האיוולת והרי פשרות.
עצמה.״״).

 שבין מהקשרים מוטרד הקומוניסטי התא
ב החיפאי אקרמן א ביי  ושאר במוסקבה, לזינו

הקיצוני. הפלג של פעילויות
 עם המספר של קשריו הידוק בשלב בינתיים,

 עם אהבים פרשיית מפתח הוא התל־אביבי, התא
אינימיראבל בשם חלוצה  נתנה מדוע יודע (.

 כאשר אהבתיה לא הרי ואני להבתה. כל את
האחרות.״') אהובותי שתי את אהבתי

 מגלה התל־אביבי התא מפגישות באחת
פרטיו ובו תיק בבית״השימוש בגומחה המספר

 בכמת■ להגדיר היטיב תיקי, את שהכץ (.מי
 אכן: וחסרונותי. מעלותי את יבשות שותת
 מכל וישר. אמיץ אגרסיבי, פאטאליסטן, רגשן,

 עלול רגשותי בעוצמת כי וייתכן בי, יש אלה
 מדוע כך, אם ככתוב. המטרה, את להחטיא אני

 באקרמן החשאית למילחמתם בי בחת
ובחבורתו?')

 תא לאותו בחיפה, למשימתו יוצא המספר
 לו מספר הראשונה בפגישה כבר בולשביסטי.

 בדבריו גאווה .היתה התא: הצלחות על אקרמן
 חבר לקבוצתו לרתום שהצליח על ובעיניו

 של המפורש רצונם גם זהו ,והלא ערבי.
 18 את מתאר המספר בקומאינטרן*״.'. החברים

המתרחש כל את אידיאולוגית ובוחן התא, חברי

סטי האירגון * מוני  שנועד הבינלאומי, הקו
 מהפכות לחולל מוסקבה השפעת תחת

המערב. במדינות

יוסח ואדולף טרוצקי לב גיבורי־תעמולה
טרוצקי את שהצילה ה״צוואהי סוד

פיל1פר
 הזה׳ העולם שפירסם ברשימת־ביקורת

 אחת על ),1143 הזה (העולם 1959ב״
 נכתב קשת, כתב־העת של הראשונות מהחוברות

 יצחק הסופר של הראשץ סיפוח על השאר בץ
 צעיר של טיפות מד*,המיגדל, .אחד :בן־נר

 בךנר,. יצדק כסר־יהושע, המושב בן ),22(
 האחידות את ברקע מוקיע מעז, נושא מעלה

 על הצבא שכופה *האדך־ערמנמיבת־
חייליו״.'

 אור ראה בךנר יצחק של זה סיפור־בכורה
 ב׳ אברהם של הראשונים סיפוחו אחרי מעט

 של סיפור־הבכורה פירסום לפני ומעט יהושע,
 יצחק מקביל ספחתי גיל מבחינת עוז. עמום
 שעולמו אלא עוז. ולעמוס יהושע לא׳ב בךנר

 לחלוטץ שונים — וערכו מעמח הספרותי.
ועת. יהושע של מאלה

 שנים עשור במשך תירגל יהושע א׳ב
 תוסח קאפקא נוסח בץ ספרותיים תרגילים

 עת ועמום יהושע, לנוסחת שיגיע מבלי עגנץ,
 הובילו ושניהם עתי, לשוני נוסח ליצור הצליח
 כשוט סמוי, ספרותי במירוץ שנים עשור במשך

למירוץ. מחוץ בו־נר את מותירים

 מיכאל סיפרו את עוז עמוס פידסס כאשר
 אצל לא־ספרותיות מאוד תחושות שעורר שלי,

 סיפרו את בן־נר, יצחק פירסם רבו* גברות
 קצר עה עובד). עם (בהוצאת משם האיש

 להתעלמות זכה בדנר של שסיפח בעוד תהל*
ת ל ל אמצע של הספרותית הביקורת של מ

יהושוע מכפר המילים קוסם
 שהכתיר הביקורתי לשיתההלל בניגוד .1967

 כל שבסך לבךנר, הביקורת חטאה לעוז, כתרים
 עשרת־ חשוב סיפרו הספרותי, ההיסטוח הרצף
עוז. של מסיפרו מונים

 התחבטו עח ועמוס יהושע שא׳ב בעוד
 את שתאפיץ לשונית־ספרותית, נוסחה במציאת
 השישים שנות של הישראלית, ואת העברית

 עח. עמוס רק זה היה השניים (מבץ והשבעים
היה זו), בעייה לפתור האחרונות בשנים שהצליח

סופרבן־ינר
גדולוז ספרותית פריצה

 ספרותית פחצה לפרוץ שהצליח בדנר יצחק זה
 העברית הספחת לקורא להעניק גחל*
בסיפוריו. לשונית־תיאוחת אמינות

 א׳ב ס* משום הפכו, 7 חס שנות בראשית
 לתצביר לאומיים. למוגומנטים עח ועמוס יהושע

 לערכם פרופורציה כל בלא מוסרי', .מצפון של
 ליהושע יותר, לעוז כי (אם הממשי הספרותי

 מבוטל לא ערך בעלות יצירות כמה היו פחות,
 מעל חתה בהן הביקורתית שההתעסקות —

 יצחק חה לעומתם הממשי). לערכם ומעבר
 •סתם הקוראים, וקהל הביקורת בעיני בן־נר

סופר'.
 לסיפורת עשתה יום־הכיפורים מילחמת

 של המשמים לכזב עשתה שחא מה את העברית
 התחילו החללות הסיסמות תנועת־העבודה.

 לרתק. חדלו החקניות המילים להיעלם,
 את בך־נר ליצחק הביאה יונדהכיפוחם מלחמת
 קוראי בעיני לפחות — ראוי הוא שלו המעמד

 שמבקרי <בעח ואוהביה חשראלית הסיפורת
 לברבר ,לתחקר לדשדש, ממשיכים הספרות

ועוז). יהושע של הסיפורת את להעריץ
 אור שראתה בן־נר, של סיפורים סידרת

 לחוויה הפכה הארץ, של החגים במוספי
 הקומיסארים לתכתיבי מעבר לאומי* תרבותית

 הפך כפרית שקיעה קובץ־סיפוחו הספרותיים.
 וציפיותיו הקריאה מינהגי את ששינה לרב־מכר,

 נולד סוף. סוף חשראלי* הסיפורת קורא של
 גם אפשרית. בעבחת הכותב ישראלי, סופר

החוויחהישראלי* לשד שהיו בתר, של נושאיו

הקוראים. קהל את חגשו
 אור (שראו בתר של הבאים סיפוריו קובצי
 רחוקה וארץ הגשם אחרי כתר) בהוצאת
 חשראלית. בסיפורת מהפכה אותה את המשיכו
 סופרי שבין ולנקרא לקחא הפך שבדנר למרות

 לא עריץ הספרותית שהביקחת הרי ישראל,
ח את סיפוחו, את לאכול כיצד ידעה ב  הלשון ת
 הבעיות מיכללי את תיאוריו, יפעת את שלו,

 ואת גיבוחו עוצמת את בסיפוריו, חשף שאותן
שלו. הספרותית העשייה סך־כל

 יצחק של רחב־יריעה רומן אור ראה באחרונה
 הפך פרוטוקול פרוטוקול. הכותרת תחת בתר,
 הסיפורת של ביותר החשוב המירותי לחשג

 עולמי, שיעוד־קומה בעל רומן זהו חשראלית.
 שיאבד מבלי לשון, לכל לתרגמו שניתן רומן
 בפרוטוקול הספרותית. מחשיבותו אחד פחט

 בתר, יצחק כי ספק, לכל ומעבר מעל החגלה
 והחשוב הבולט הוא מכפר־יהושע, קוסבדהמילים

העבחים. בסופרים
 דרך הקודמים• סיפוחו של לגלריית־הדמויות

 בך־שושן אליקו ניקול, חגדול, אלכסנדר
 המעולה הספרותית התמונה הצטרפה ואחרים,
 שנות העשרים, בשנות ארץ־ישראל של ביותר,

 דור את המעלה תפוג* הגדולה. החלוצות
 קומוניסטית קבוצה של לעיניה מבעד המייסדים

 קומוניסטי מתח בסיפוח ומעורבותה קטנה,
בינלאומי.

 לסיפורת אוודכבוד הוא פרוטוקול
הישראלי*

*




