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סיפורת אמינה מישראל האחרת ★ .תעלת
בלאומילר״ וכל השאר  +טרמפ על בז־נר ★ ריינה מריה
רילקה על אמו ישוע ★ ברכט ,ל1נד1ז ,המילחמה והעסקים
מקור

הצפון הפרוע
ישראל דמאירי הוא מהתקוות הגדולות
של הסיפורת הישראלית .סיפוריו עוסקים במיפוי
מלא־מיסתורץ של ישראל העכשווית .בקובץ
סיפוריו -הרביעי*)*( ,הצליח ליצור סידרה של
סיפורים בעלי קסם נדיר ,המתארים את הווי
צה״ל ,סיני שלאחר קרבות יום־הכיפורים ,והחיים
הסטודנטיאליים בתל־אביב.
באחרונה ראה־אור קובץ סיפורים נוסף
מפרי־עטו של המאירי ,תחת הכותרת -אש
בקוצים* )״( ,קובץ שכל ארבעת סיפוריו
מתרחשים בכפר גלילי קטן ,ומצליחים לתאר את
אותו עולם בלתי־מתואר־כמעט של ישראל
האחרת ,היומיומית.
סיפוריו של המאירי מלאי אמינות עכשווית,
למרות היותם בעלי מרכיב מיסתורי רב־עוצמה,
הגולש אף לאליגוריה .סיפור הכותרת בקובץ,
אש בקוצים ,מביא מוטו מתוך הנוף מחביא
ילדים של המשורר ישראל פינקם — :אנחנו
נראה לכם איד לא השגחתם עד עכשיו בילדים
האבודים...״
נובילה מעולה זו ,מהמעולות שראתה
הסיפורת הישראלית בשנים האחרונות ,מעמידה
בעימות זוג צעיר ומוזר — נעמי ועמוס — עם
הכפר הגלילי ,תושביו ,אורחותיו ואווירת
הצפון־הפרוע של הגליל .הוא מהנדס ,המגיע
לגליל כדי להקים בו פרוייקט עבור המועצה
האיזורית ,נעמי היא אסטרונאוטית ).אני רוצה
גן־ירר גדול ,כמו שהיה לאמא שלי־( .היא אינה
מסוגלת כמעט לתפקד ,היא חייה בצילה של
הפלה־מוקדמת ,המונעת אותה מלהביא ולדות
לאוויר העולם.
בואם של בני־הזוג לכפר ,מעורר תקווה. :אילו
היו כאן יותר אנשים כמוכם ,צעירים ,רציניים,
שגמרו אוניברסיטה וכל זה ,היה הגליל נראה

מחול השחיתות המקומי ,הכולל מיכרזים תפורים
לביצוע הפרוייקט שעליו הוא מופקד.
בינתיים הולכת נעמי ומתדרדרת .היא יוצרת
קשר עם זקנה חריגה בכפר ,שרה בדקו ) .א ת
הבעייה שלך אני יכולה לסתור־( ,זקנה שהיא
מעין ידעונית מקומית ,שבנה נעלם בעבר .האם
המחבלים חטפו אותו או שהוא נעלם בנוף?
במקביל לקשר בין נעמי לשרה ,מפתח עמוס
קשר עם אלי ,בנו של מורי).מוריאל הוא איש
גדול פה באמור .אתה יודע ,מנהיג .היה פעמיים
מזכיר המועצה .וגם עכשיו ,למעשה ,הוא
עושה שם ברצונו .יש פה אנשים שתומכים בו
ויש שמתנגדים ,שמאשימים אותו בכל מיני
דברים .יש אנשים שטוענים שהוא הרס
אותם״(.

חוזר־בתשובה פרקש
מהחיים לספרות
אלי ,הוא מפגר למחצה ,חריג בבית״הספר
ובביתו .עמוס מאמצו כבן ,ויוצא איתו במכונית
לטיולים ברחבי הגליל ,בעוד נעמי עוברת את
ה״טיפולים״ של שרה ברקו ,המספרת לה. :באנו
לפה כמה פליטים להרים האלה .הכל היה פה
ריק .רק ערבים ,ונוף קדוש .התחלנו משהו חדש
טהור ,את יודעת .אבל אז הם באו...״ ה״הם באו״
מכוון לרור־השני של המתיישבים ,שהגיעו
מגלות אחרת להרי הגליל.

החחיה הישראלית
ראיתי לפני כמה שבועות ,בטלוויזיה,

בהקרנת אחרי־צהריים .את סירטו של אפרים
סופר המאירי
הנוף והילדים
אחרת ,המדינה הזאת היתה אחרת .צריד ללמד
אותך לעשות קפה*.
הכפר ,החי בהשראת אירוע מן העבר,
שבמהלכו נעלם אחד מבניו)המוטו :״הנוף מחביא
ילדים״( ,הוא סמל לעקרות הישראלית ,שאותו
מפתח המאירי בהמשך הנובילה.
עד מהרה ,מגיע עמוס לעימות עם אנשי
המועצה האיזורית ששכרו אותו ,ועם מלך
המקום ,מורי .בהדרגה מתפתח עימות ובין
עמוס ,המייצג את ישראל־הראשונה ,התקינה —
זו הבוחרת במיכרזים את האנשים הנכונים — בין
 (•).ישראל המאירי  -הרביעי ,שבעד,
סיפורים; הוצאת הקיבוץ המאוחד; 179
עמודי ם)כריכ ה רכה(.
)״(ישראל ה ט אי רי -,א ש ביןעים ,אד כעד,
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קי שון תעלת בלאומילך .אחרי הצפיה בסרט,
הלכתי לבדוק קצת בכתבי קישת.
התעלמתי מאפרים קישון של התקופה
שאחרי מילחמת־ששת־הימים .מאפרים קישת,
שגלש מהסאטירה אל הפוליטיקה הלא־משכנעת
של דויד מול גוליית .התמקדתי באפרים
קישון הראשוני.
אין לי ספק ,שנעשה עוול לאפרים קישון.
רשימותיו ,סיפוריו ,מחזותיו וההומורסקות שלו,
משנות ה־ 50ווד ,60מעניקות למעיין בהן ,תמונה
אמינה של ישראל באותה תקופה .גלריית
גיבוריו ,החל בסאלח שבתי דרך דוקטור
שולטהיים והאחרים ,הם מאפיניים רבי־ערך
סיפרותי לאותה תקופת
אפריים קישון הצליח ליצור ,באמצעות
ההנפשה שהעניק לגיבוריו את ממד העומק של
אותה תקופת אז היתה ישראל ,במידה רבת ארצם
של העולים ממיזרודאירופת אותם עקורים
שהגיעו אחרי השואת ומהלו את תשוקתם לחיות
במולדת חדשה בזכרונות מעברם הזעיר־בורגני
באירופת

בפלאש־באק לאחור מובא סיפור יחסיהם של
נעמי ועמוס ,פגישתם ,לימודיו ,בגידתה
ומשבריהם ,אלה שהוליכו אותה לאותה ״עקרות":
.הם מתים .מחזיקים אצלי לא יותר משלושה
חודשים *...כאשר שרה מסבירה לה. :יש פה
קללה .זה ברור .זה לא שהרחם שלך התקלקל ,זה
שאת עשית פשע ,את רצחת.*...
מתוך העלילה פורץ הקונפליקט .עמוס אינו
נכנע ללחצי העסקונה המקומית ,ואינו מוכן
להילכד בקורי השחיתות המיכרזית ,ואז מטיחים
בו. :כולם כבר יודעים את זה .ובטח כשעושים
את זה עם ילד של מישהו שכולם פה מכירים*.
עמוס מגיע לאשתו של מורי,ושואל. :למה הוא
עושה לי את זה? הוא מכיץ כאן שאני הומו,
שפיתיתי את אלי*.
לעמוס מתברר ,שהוא ונעמי אינם רצויים
בכפר ובאיזור .היא מספרת לעמוס על בילוייה
של נעמי אצל שרה ,הידעונית השכולה.
בינתיים נעלם אלי ,בנו של מורי החיפושים
אחריו ,דרך ביתה של שרה הידעונית ומעורבתו
של עמוס בניסיונות האיתור ,אינם נושאים פרי.
אלי הופך לעוד ילד ש״נעלם בנוף״.
גם הסיפור השני ערפל ,מתרחש באותו איזור
ספרותי מוזר .הוא נפתח בפגישה בין מושבניק
גלילי באוטובוס ,לבין מוסיקולוגית העושה
דרכה לבקר את בנה הקצין במחנה צבאי ,לרגל
יום־הולרתו .המוסיקולוגית חפצה לרדת בצומת־
קדושים ,והשיחה המתפתחת ביניהם ,היא בבחינת
עימות בין שני עולמות מקבילים ,שדומה כי
לעולם לא ישיקו .באחד מרגעי השיא של הסיפור
אומר המושבניק. :שמעי ,אולי נשיא אותם —
מיכל מסיימת פנימייה...־ ובהירהוריו ,הוא
ממשיך• :והבן שלך ,הקצין הבלונדי שלך ,לא
ישא לו שום גוצה שחרחרה בוגרת פנימייה...״
הסיפור מתחת לסלע ,מביא לגליל מתנדב
בריטי מוזר).אני מסתובב כאן כבר שנים ,אתה
רואה .אני הייתי בכל מיני מקומות ,מושבים,
קיבוצים ,הם היו מ-,וצים ממני ,באמת...־,
המתנדב ,טוני ,הופך עד מהרה לבן־בית ,במושב
המרוחק ,הנתון בתככים על השליטה בו.
תככני המושב תוהים כיצד להיפטר מהדמות
התמהונית ,שמצאה מקום בתחומו .דמות זו
מזכירה מאוד את נחמן פרקש ).קצת לפני
שהגיע הנה ,היו תמונות גדולות שלו בכל
העיתונים .אחרי שכתבו איך התגלגל בין
בתי־המעצר למוסדות גמילה מסמים ,סיפר
נחום ,שקורא הרבה עיתונים ,שהופיע
בתמונות החדשות בכובע שחור ,זקן ופיאות,
ומבט רציני ...עד שראינו את הפחון הזה

שהקים לו והבנו שהוא בכלל לא מתכווץ לזוז
מפה .יושב לו מתחת לסלע ,עם כל הסמרטוטים
שלו וספר תנ״ך ,שהוא קורא ממנו לפני כל מי
שעולה אליו...״.
הגליל שמתאר המאירי ,הוא בבחינת
עיר״מיקלט .אל נעמי ועמום ,ונחמן פרקש,
מצטרף המתנדב הבריטי ,שהיה בניכר
צלם־עיתונות- :צילם את המילחמה בוויטנאם,
ילדים רעבים בביאפרה ,התקוממות בדרום־
אפריקה .זה היה מעניין כמובן ,אבל יום אחד
נמאס*...
הסיפור האחרון קו ההר ,הוא סיפור על
״חריג" נוסף ,בנה של חריגה .הסיפור נפתח
בברטי ,ובנה איזי ,פרי־אהבתה עם אהרון
בן־חמו ,שנמלט מהמושב .ברטי משגרת את
איזי בנה ,ללמוד בחדר חרדי אשכנזי .הבן ,המגדל
פיאות ,עובר את הבר״מצווה.
איזי גדל ,ואז .נעלמו הפיאות ,הציציות׳,
ואחר־כך גם הכיפה* .בביקוריו בעיירה ,הוא
מתקשר עם .אשה לא צעירה ביותר ,עולה
מרוסיה .גרושה ,אם לילדה* .במהלך האירועים
הוא נעצר ,על מה שעיתון־הערב מכנה .תקיפה
על רקע רומנטי״ ,והוא נשלח לכלא לעבריינים
צעירים.
בינתיים בא להתגורר עם ברטי תמהוני אחר,
פינקי ).לבוש מעיל צבאי ישן ומין כובע ,עם
מזוודה מרופטת קשורה בחבל...־( המשגר
מיכתבים למערכת ,כאשר איזי שב מהכלא
לעבריינים צעירים ,הוא הופך מאזין לדרשותיו
של פינקי.
בהדרגה מפתח איזי קשרי ידידות עם מורה
בכפר הערבי הסמוך .כאשר כוחות־הביטחון
מפוצצים בית שנבנה בכפר שלא כחוק .איזי
הסתובב ,עד שהוסר המצור על הכפר ...נודע
שבייך בבתי־הכלא ,שבהם נכלאו עצורי
ההתפרעויות...״ הוא נעשה חריג יותר ויותר,
כמה מבני־הכפר מוצאים אותו כשהוא מאזין מעל
טבחה ל״דרשה על ההר" .איד נע ונד בהרי
הגליל.
יום בהיר אחד ,מותקף הכפר בידי אנשי אש״ף.
למקום מגיעים חיילי יחידה מובחרת ,נציגי
העיתונות העולמית).שר־הביטחון נראה ,נעלם
וחזר ונעלם .הליקופטרים שוטטו באוויר״( .ואז
מגיע איזי ,עובר את החיילים ,ומתקרב לבית ,בו
מצויים אנשי אש״ף .הוא.עיגל את כפותיו סביב
לפיו וצעק איזה שם ,ועוד משהו בערבית.
הווילון של חלון המיטבח הוסט ,והופיע ראש
שחרחר ,מוכר; מוכר לפחות לחבר שפגש בו,
במורה הערבי...״

דיעה אחרת על אפרים קישו!
למיקרא כמה מהדברים שכתב קישון ,באותה
תקופת אין לי ספק ,שהוא מתעלה בערכו .על-

סופר קישוץ
דבר מה רקוב

מרבית סופרי דור הפלמ׳׳ח ,אותם גברתנים
סיפורתיים ,שכתבו יצירה בלתי״אמינה
וקולקטיבית ,על המיפלצת הספרותית שכינו,
״הצבר של חר תש׳ח".
לא פלא שאפרים קישון היה האיש ,שלפני 25
שנת אסף כמה מיוצאי להקת הנח־ל והקים
איתם קולקטיב בשם בצל ירוק ,שהית עד לעצם
היום הזת האירוע התיאטרוני־תרבותי החשוב
ביותר של ישראל.
איני מקבל דיעה אחת מדיעותיו הפוליטיות
של אפרים קישון ,וקשה לי לקרוא את מה שכתב
אחרי מילחמת ששת״הימית אבל אץ לי ספק,
שאפרים קישון הראשוני ,הוא בבחינת יוצר,
מהמעולים שהיו בארץ ,ואני משוכנע ,שבעוד 20
 30שנת יחקרו את כתיבתו ,חוקרי ספרות
ותרמת ,ויגלו אותת כאשר יעסקו בכיתבי קישון
האמורים ,לא יתעניינו בכיתבי שחם־מגד־
ברטוב־ניצן ודומיהם.
פרט אחד שלא במר לי ,הוא — מדוע כל אלה
חברים באגודת־זזסופרים ואילו אפרים קישון,
טרם נמצא ראוי להיות חבר באגודה וו .נראה
שדבר מה רקוב בממלכת הערכים של אגודת־
הסופרים.

