הטריפ התנכ״י שד ראובן קריץ

״החשבון זהגפש״

הגזעני של חננך ברנוזב  +הפרופסור המשחית שירת עצמן ״^י
מגיפה חבלנית במלונות ישראל? ★ שלם החווינת של יהונתז גפן
מקור

עוזאי
אחת לשנתיים מגיע אלי כדואר רומן מאת
מחבר אלמוני בשם ריקי קלי .ב־ 1977היה זה
קונצירטו לנער צורם ותיזמורת ,ב־1978
דופקים ,ב־ 1979שטים פשוטים ו־1981
בשדרות השקיעה .השנה ,כמה שבועות לפני
פתיחת שבוע הספר העברי ,הגיע הספר החמישי
של ריקי קלר ,תחת הכותרת עוזאיי.
אולי כאן המקום לציין ,כי ריקי קלר הוא
שם־העט של הסופר והמבקר ראובן קריץ.
בשנות החמישים וראשית השישים היה ראובן
קריץ במקום הראשון של רשימת רבי־המכר
בסיפורת העברית .היתה זו סידרה של ספרים
לגיל־ההתבגרות ,שהודפסה במהדורות רבות.
הבולטים בספרים אלה היו בוקר חדש ,שנים של
תכלת ,חט אות נעורים ,אלון ועירית ,נפנוף של
מיטפחת ועוד כמה ספרים״.
ראובן קריץ ,העדיף בשלב מסויים של
הקריירה הספרותית שלו ליהפן־ לחוקר ספרות.
יבול סיפרי המחקר שלו לא היה מבורך פחות
מהרומנים שלו ,וביניהם :על מיבנה הסיפור
מאחורי הגדר ,על שירת רחל ,איך לנתח
יצירת ספרות ,המוזר שבסיפור המוזר,
תבניות הסיפור והחשוב מכולם .הסיפורת של
דור המאבק לעצמאות״ ,שבינתיים ראה אור רק
חלקו הראשון.
אי־שם במחצית שנות השבעים, ,החליט מן
* ריקי קלר  -עוזאי; הוצאת גת ,ת״ד
 93489תל-אביב;  340עמודים)כריכה רכה(.
** כל הספרים המצויינים בשם ראובן
קריץ ראו אור בהוצאת פורה ,ניתן לרוכשם
בכתובת ההוצאה :סימטת אורן  ,4קריית
מוצקין ,מיקוד .26377

תולעי ת ר מ ת
תחת הכותרת זהירות דגל שחור הביא
העיתונאי והמחבר חנוך ברטוב מסה בעלת
מגוון גזעני מתחסד ,שחמה לה לא נראתה
בסיפורת ובעיתונות הישראלית זה עידנים.
הדגל השחר של ברטוב הונף במדורו הפרט
הקטן במעריב ) 5באוגוסט  ,(1983כהכרזת
מילחמת״וזורמה על סיפח של נחום מנחם
מתחים ואפליה עדתית בישראל )ספר שלא
ראיתי -ולכן אמנע מלהתייחס אליו(.
ברשימתרהסתתו חושף ברטוב שניים־שלושה
אי־דיוקים היסטוריים המופיעים בסיפרו של
נחום מנחם ,בעמוחם  107ד , 183ובעזרתם חא
מוכיח את ״אי־ערכו' המוחלט של המחקר כולו
)לפי קריטריון מוגבל זד״ ראויים כל סיפרי חנוך
ברטוב לביטול מוחלט ,שהרי מהשגיאות הקטנות
והגדולות שבהם ,ניתן לחבר רומן עב־כרס ,מעין
טרגדיה של טעויות ,שעליה יהיה חתום ברטוב,
גם אם נתעלם מספר שחיבר ברטוב כעט־
להשכיר ,על רמטכ״ל מילחמת יונדהכיפוחם רב־
אלוף דויד אלעזר(.
ומדוע הטחח עצמו ברטוב לצאת
למילחמתחזורמה בסיפרו של נחום מנחסז
ברטוב אינו מסתיר את הסיבה .וכותב.ובכן:
בץ הסופדים השותפים ליצירת ;הסטריאוטיפ
המיזרוד ,זה המציג את היהודי המיזרחי
כ׳,נחשל׳, ,ססגר. ,טעון טיפוח• — חברה
מכובדת ,ועוללת את חברי משה שמיר ,את
יהושע בר־יוסף ואת חי ם הזח — מונה המחבר
גם אותי .הוא מצטט חצי־פסוק מסיפרי
״החשבון והנפש״ — שראה־אור בדיוק לפני
שלושים שנה — כדי לומר ,שגם מתוכו,נודף
ריח של גזענות.״• תיאור מדוייק של ,ניוון
מזרחי׳ לעומת ,החוסן המערבי• על־סי,תורת•
זעזע שעוד נדון בה בה בהמשך הדבריט מ י
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הסתם ראובן קריץ להתפצל מבחינה יצירתית
לשתי דמויות ,לראובן קריץ חוקר הספרות
ולריקי קלר ,מחברם של רומנים לצעירים.
ארבעת הרומנים הראשונים של קלר/קריץ
הם תופעה מדהימה וחסרת־תקדים בסיפורת
הישראלית .ברומנים אלה קיים נסיון לשוני־
תיאורי להתמודד עם עולמו ,בעיותיו ותהליך

סופר־חוקר קלר/קריץ
על האצולה היומרנית

התבגרותו של דור צעיר במדינה .ברומנים אלה
מוכיח קלר/קריץ את כישרונו הספרותי ,מעל
ומעבר לממוצע המגדי־ברטובי־שמירי־שחמי,
תוך שהוא פורס עולם חוויתי אמין על הקורא
ובלתי־אמין על ביקורת הספרות ,שעשתה כל
שביכולתה להתעלם מארבעת הרומנים
הראשונים של קלר/קריץ.
למרות מחירם הזול של ספרים אלה ,הם לא
זכו למעגלי הקריאה המגיעים להם, ,כנראה בשל
קשר השתיקה שהטילה עליהם הביקורת.
סיפרו החמישי של קלר/קריץ מוגדר בידי
מחברו במילים :״סיפור מישחק וסיפור הרפתקה
רוחנית נפשית ,הוא סיפור במה נשמות תועות
שמבקשות ,כמו שאומרים ,את תיקונן ,הוא
סיפור שיש בו אמת ויש בו דימיון...״ וכל אלה,
אמת המה.
מעבר להגדרה של קלר/קריץ ,מהווה הרומן
עוזאי ניסיון איכותי חסר־תקדים בכתיבת רומן
בעל רקע תנ״כי ,תוך שהוא מתעלה עשרת מונים
על מלך בשר ודם וכיבשת הרש של מ ש ה
שמיר ,אשר מסיבות לא ברורות ,זכו להד
ביקורתי שלא היו ראויים לו.
במוטו לעוזאי מביא קלר/קריץ את המיסגרת
התנ״כית של סיפרו.. :ויקוד כל עם יהודה את
עוזיהו והוא בן שש עשרה וימליכו אותו
וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים ושט אמו
יבוליה ויבן מיגדלים בירושלים ויחזקם ויחצוב
בורות רבים כי מיקנה רב היה לו כי אוהב אדמה
היה והצרעת זרחה במיצחו וישב בבית
החופשית)דיברי הימים ב׳ כד(...־
הציר המקשר והמוביל של עוזאי הוא סיפורה
של סטודנטית צעירה לתנ״ך)״האוניברסיטה די
זנוחה .אני יוצאת מן הספרייה )בדקתי מה
אומרים כמה מפרשים על הסתירות שבץ ספר
מלכים וספר דברי הימים( ונעצרת במו
חלומה...־( .המספרת פוגשת בתחנת־האוטובוס,
ליד האוניברסיטה ,בחור המהמהם ריקוד־עם
עצבני על.מגדלים בירושלים״ ,ומתיז מבין שיניו

למראה כלב ,המתקרב לתחנה :״לא מצורע:״
המספרת והבחור נקשרים בקשר מוזר).אמרתי,
שיוכל להשאיר לי פיתקה מקופלת על לוח
המודעות של החוג לתנ״ך ,ואז כבר אתקשר
איתו...־.
המספרת ,בת  ,22מתגוררת עם אמה האלמנה
אשר רוצה להיות סבתא ,ומגדלת בסלון עציץ של
מאריחואנה .המספרת אינה אשה בשלה
).כשבפעם הראשונה שכבתי עם בחור,
הסכמתי להוריד את הכל — חוץ מן
הגופיה...־(.
אותו בחור מוזר ,גדעון קניגסמן )איש
המלך — בתרגום( מציע למספרת לבקר עימו
בירושלים :״נבקר מקומות ,ננחת כמו ...ברמת
רחל ,נגיד ,ובשטח ג־י המפורסם ,אבל גם במעיץ
השילוח ,בגיא בן הינום ,ניגע פה ושם באבן או
בסלע ,בכף היד או בלחי ,אם אפשר ,וגם
במוסיאון ישראל ,אם תהיה הזדמנות...״ גדעון
מכנה עצמו ״נזר״.
המספרת וגדעון יוצאים להרפתקה המוזרה
בארצות התנ״ך ,עם שבירות חוזרות וקבועות
להווה העכשווי .עיקרו של עוזאי הוא מסע
ספרותי מרתק אל נבכי העבר ,בירושלים של
פעם ,מסע שקלר/קריץ מוליך בו את הקורא
בדרך פלאות .בתיאורי הפרוזה של קלר/קריץ
ישנן השלכות מרתקות למציאות העכשווית,
בנוסח של :״התפנו אז הרבה בתים בירושלים,
ונפתרה בעיית הדיור לאצולה היורמית
,חחדשח ,שחששה עתה לעורה היורמי
ולרכושח...״
קלר/קריץ מצליח לעבור בכבוד את ״מילכוד
המלכות״ של התקופה התנ׳׳כית שבה עוסק
סיפרו :״לא ,גידי ,עתליה לא נסלח מבל מלכה
מיזרחית עתיקה ,כי נפלה למישכב כמו כולן,
כמו מלכת ובתולת השמיים ענת ,שהיתה
אהובת כל האלים ורוב הגיבורים .וכך נהגה גם
אימה .שונאיה דיברו על חנוני איזבל׳ ,אבל אל
תישכח שזנונים אלה ניזננו או נדונו בזבול

הברטוב ,הרע והמכוער)ב(
שכותב נ ח ס מנחם)ענו  .(48שאלתי הקטנה
היתה :קראת את מ רי ? מנחם :כמובן .אמרתי
לו שם ואני חז ר על בך כאן ,שלא זו בלבד שלא
קרא ,שכן אילו קרא ,היה יודע שכתבתי את
ההיפך הגמור .אלא ידוע לי מניין שאב את
הדיבה העלובה הזאת ,משבועון שעל כך
פרנסתו ,מרשימה של מי שזהו לחם־חקו...״
הקורא כבר גילה מן הסתם ,כי כותב שוחת
אלה הוא מחברה של .רשימה של מי שזהו
לחפ-חוקד וכן שהרבחם נתפרסמו בשבועון
שעל כך פרנסתו״ .ברטוב מכוץ מאמח לרשימה
שראתה אור במדור זה תחת הכותרת וזברטוב,
הרע והמכוער )חעולם הזח  42051באותה
רשימה מצוי קטע מתוך החשבון והנפש מאת
תנוך ברטוב ,אך לא אותו קטע שצוטט לנוחיותם
של קוראי מעריב ,ואביא קטע זה כאן:
״ואתה לך נהל מדינות התווה ברוך תנועת־
יאוש בידו האדומה — אני לא יודע לאן נגיע:
מצד אחד סטודנטים שחושבים שעל ועל הם
צריכים להחליט בעצמם ומצד אחד מארוקנים
מסריחים.
״איך אתה מעז לדבר על יוצאי צםוז־אסדיקה,
נתרתח האב על אנשים שאתה מפקדם?
אבא ,כל הכבוד לרגש הציוני שלך ,אמר
נעמן ,אבל אינני יודע מה חי ת אומר אילו ניתן
לך לנהל גדוד של ברנשים כאלה.
״לא טוב ,לא טוב ,נאנח האב...־
גימדו של ברטוב עובר עוד חוויה ,בעלת נימה
גזענית עמוקד״ אולי העמוקה ביותר שתוארה עד
כה בסיפורת הישראלית ,והוא מתאר את נוסעיו
של קו־אוטובוס ,שהמחבר מבנהו אוריינט
אכספרס ,ובכך כתב ברטוב :א ם נותר בחללו
של האוטובוס מקום מועט פנוי מבני־האדם,
באו קולותיהם הצווחניים של הנוסעים וזיעת

הגופות המזוהמים ,וריחות שהם סולטיב
הבצלים והשומיב דחקו מפניהם כל שיורת של
אוויר צה .משה עצר את נשימתו ודיכא את
רגש הבחילה שנתקף...־
בהמשך תיאור של האוריינט אכספרס
כותב ברטוב :״...לא מביר אותי? אמר הפרצוץ.
מכל חוי תו לא ראה משה אלא פנים ש חו ח ב

סופר ברטוב
פימה עלי כסל ספרותי

שעל לחייהם פשה זקדבן־שבוע .יורד מן
הלחיים השקועות בחריצים העמוקים משני
עברי פיו האפור והיבש ,מתפשט ומגיע עד
לשורשי אוזניו ועד לעורפו הפרוע .פרצוף
שאינך ח צ ה להתקרב אליו כדי חמישה מ ט ח ם
חשב משה .על עורפו של זה צווארון ,שחבדים
שחורים מעלימים את צבעו המקוח.״־
תיאור זה ,שהוא בעל נימה גזענית מאיכות
שמוטב לא להשוותה ושל ארץ שעדיף לא
להזכירד״ מעיד על מטרות כתיבתו של חנוך
ברטוב היוצא ברשימתו זהירות דגל שחור
ומתחסד לפני קהיליית קוראי מעריב.
לוא היה בחנוך ברטוב מעט מהחומר שממנו
קורצו ״אנשי חו ד שאינם מתביישים בחזות
פניהם ,היה מתייחס לציטוטיו של נחום מנחם
ואומר משהו בנוסח :שגיתי ,טעיתי ,פליטת
קולמוס .אבל בתרגילים האפולוגטיים שלו,
שבמהלכם הוא מנסה להצדיק את כתיבתו ,נוהג
ברטוב מינהג של פימה עלי כסל ,מינהג המצדיק
את הכינוי שדבק בו בעולם הסיפורת הישראלית:
הברטוב ,ודע והמכוער.
ברשימתו זהירות דגל שחור מוכיח חנוך
ברטוב ,כי אם יגרדו מעליו את ציפוי המילים,
יחשפו את ההוכחה לדברים שהטיח בו נחום
מנחם.
הערה אחרונה :כאשר לטענתו של חנוך
ברטוב ,שנחום מנחם.שאב את הדיבה העלובה
הזאת ,משבועון שעל כך פרנסתו ,מרשימה של
מי שזהו לחם־חוקו...־ :כותב שורות אלה נכון
להתדיין על נושא זה עם ברטוב בערכאות,
ולהוכיח ,כי אץ זו •דיבה' ,ושכתיבתו של חנוך
ברטוב ,באותה תקופה ,מחזיקה סממנים גסים
ביותר של גיזענות ,מהסוג שלא היה מבייש את
מחברי חוקי הגזע עירנברג.

