
ל״גונקור״ ״נובל״ בץמריבה מי
כשמו. נתקל שאני פעם בכל צמרמורת בי מעורר ייזל אלי המחבר־עיתונאי

 הוא מחריד. מאזוכיזם של ריר הנוטף השואני, לזרם ומחבריה סיפרות־השואה את שהפך מי ויזל.
 מישרד לרשותו שכר שהוא נדמה בעיתונות ידיעות למיקרא ולפרסים. לכבוד חולנית בעל־תאווה

בפרסים. בזכייה סיכוייו את לקדם כדי ליחסי־ציבור.
 של מועמדותו בדבר בלתי־מזוהה. ממקור כידיעות העיתונים מערכות הוצפו חודשים במה לפני

לשלום. נובל פרס את לקנל ויזל
 לשלום, נובל פרס את קיבל לא שויזל אחדי

 21 אחרונות. (ידיעות בעיתונות הידיעה באה
 דיזל אלי היהודי ״והסופר שציינה: בנובמבר),

 לקבלת הראשיים המועמדים בין הוא
גונקור׳..׳׳ ,פרם

גונקור. פרס את גם קיבל לא שויזל אלא
 הכותרת תחת שהתפרסמה ידיעה. באותה
 כשומר להתנקם המוסרית -הזכות

 ויזל של האחרוז סיפרו מתואר ממחנדדהריכוד,
 ניצול־ישואה, של יסורי־מצסון כ-מתאר

 שהיה כמי להתנקם המוסרית זכותו על
במחנה־ריכוז״.־׳ שומרו
 ביסורי מתייסר השואנים לשאר שבדומה ויזל,

 שהוא תוך שנות־דור, מזה הכוזב המצפון־היהודי
 של המוסרית השחתה מתהליו מתעלס

 את הממסדים אותם עם נמנה מדינודהיהודיע
האלה. ייסורי־מצפון

 לפרס מועמד בעיניי להיות עשוי היה ויזל אלי
 מתייחס היה אילו גונקור לפרס או לשלום, נובל

 מדינת של למחרלי־המוסר העיתונאית בכתיבתו
אל־אנצאר.״ ממחנה בשומר להתנקם המוסרית -הזכות את שינוי, לשם ובוחן, ישראל,

 לשוב העשויים המצפוךהיהודי, ביסורי חולפת תופעה הוא ויזל שאלי היא, היחידה הנחמה
הבימה. מעל תיעלם שלו השואנים מקהלת זמרי ושאר שוויזל אחרי לאיתנם

מוסרית. לצביעות פרס הוא ויזל אלי ראוי שלו היחיד הפרס

 דיזל שואן
אל־־אנצארי עם ומה

 והלאה, הפכםך...־ הרע, הגורל / את? שומעת
 על: המשורר חלבניקוב, ולימיר של שורותיו

 לארץ שומט הכחול, היפהפה הטווס, בו ■אשר
לסיביריח...־ הדומה / זנבו, את

 שירה של רציחתה סיפור הוא רוסיה שירת
 שפרחו ענק, משוררי של שירה ומפוארת, ענקית

 — לרגליה מתחת ונרמסו למהפכתה במקביל
 ניתן כאן פטרוגראד(לנינגראד). משוררי בעיקר
 פסטרנק, לבורים נואם לנין את למצוא

האישיות לפולחו תת־הכרתי פתיחת שיר־הלל,

מאיאקובסקי משורר
פרצנו טונדרות דרך

 בטרם גדל / בין־רגע, גדל תכן על (.הוא
 אוסים סטאלין של נרדפיו גדול ואת ייכנס...־)

 בחריזה: תקופה אותה שניסח מאנדלשמאם,
 הסום טלפי / ונבערת קישחת .תקופה

 כחריזת בניה־, את מבכה או.רוסיה משננים...־,
 (.ימינה צבטייבה מרינה המשוררת
 — פצע: כל ולוע / האתמו, לועות / ושמאלה,
אמא...״>
 המהפיכה משוררי גדול פצצת מגיעה וכאן
 מאיי* ולאדימיר נפשו, את שקיפד הרוסית,

 / (.לך, למהפכה הלל שיר השר קובסקי,
 / לך, / בכלי־קלע, המולעגת / המושרקת,
 מעד / בתרועה, אשא / כידון, בלעז המדוקרת

 הו״.־) / האודה: של מילת־הקריאה / וקלל, גדף
 150.000.000 המהפכנית הפואמה מתוך קטע או

 אל / פרצנו, טונדרות דק־ / ביתת, (.דרך
 / מיליונים, באנו אנו / הפסענו. מפסענו ביצות
 הנה עובדים מיליוני / למיליונים, עמלים

 סרגיי המהפכה, של נוסף קורבן ואל באנו...־)
 חוליגאן של וידויו במתון הכותב ייסנין,
 כרוזך / עץ! של תסיה — את שלי! (.רוסיה
 יגון שירי, פרא ץ1יג / תא! אני — ופייטנן

 וגם / תצח, עם־הארץ, אני רק אידקץ...
א גונב־סוסים  רוס לשירו ועד דמי...־) ת
 ארצי! .אבוי, משורר: הוא שעליה סובייטית,

 אל יבושת־אודם / מוזר! כל־כך אני
ת שפת לי / יורדת. משקעי־לחיי  תתה א

תי כלועזי / זר, עם כשפת תי במולדת...־ נ
 את מהווה החדשה, בהדפסה רוסיה, שירת

 של להבנתה ביותר החשובים המפתחות אחד
 או לטוב השיריים ושורשיה הישראלית השירה

 לשון השלונסקאית, בלשון למשל, — לרע
 השירה תולדות במיבחן עומדת היא אם שספק

 בשל מומלץ רוסיה שירה הקובץ הישראלית.
 של הקלסיקה שהם משיריו, חלק בשל וגם כך,

הרוסית. השירה

תרגום
ודם פחד

 באנגלית לראשונה קראתי רבות שנים לפני
 סטיבן מאת האומץ של האדום התג את

 לעברית. בתרגום באחרונה שראה־אור קריין(*),
 סיפור־המילחמה לאבי הנחשב זה, ייחודי ספר

 ,22 בן בהיותו קריין סטיבן בירי נכתב האמריקאי,
 של האדום התג חווית״המילחמה. את חווה שלא

 של וחוסר־הטעם הנואלות את פורש האומץ
המילחמה.

 סיפורו את מביא האומץ של האדום התג
 על החולם כפרי, צעיר פלמינג״ הנרי של

ויוצא הומרום, שירת נוסה קרבות־תהילה

ל האדום התג - קריין סטיבן *  האומץ; ס
 עסי 164 ביתן; ומורה הוצאת ארד; צבי עברית:
רבה). (בריבה

 שחלם .ודאי האמריקאית: למילחמת־האזרחים
 התנגשויות על חייו, ימי כל קרבות על

 אותו שהרטיטו מדם, ועקובות מעורפלות
 עצמו את ראה בהזיותיו שלח. בלהט בתנופתן,
 בצל חוסים אנשים ראה בדמיונו רבים. בקרבות
 כתמי־ ראה בהקיץ אבל הכל־יכולה. גבורת:
העבר...־ דפי על ארגמן

 בעורף, ־חיילים ביחידת נפתח הסיפור
 פרישת תוך לשדה־הקרב,' לכניסתה הממתינה

 השתנו שלא הצבאיים, החיים של החדגוניות
 על למילחמת־הלבנון, ועד ממילחמת־האזרחים

 בדרך יותר, מאוחר החייליות. שיחות־הבטלה
 עד ארוכה, דרו הלוחמים עוברים לשדה־הקרב,

 על שכח ״הצעיר המערכה: לשדה מגיעים שהם
ליהרג...״ היפה תוכניתו

 זה ״בתוהו־ובוהו למנוסה: הופך הקרב וכאשר
 המיפלצת הצעיר. את אחת מחשבה פקדה

 האחרים החיילים את שאילצה רבת־השנים,
 מצטרף והלאה, הופיעה...״ לא עדיין לברוח,
ס בעשן .טבול הקרב: לאקסטזת הגיבור  תבי

 האנשים נגד דווקא לאו זעמו את כיוון רבים
 מיפלצות־הקרב נגד אלא לקראתו, הרצים

את תוחבות אותו, וחונקות המרחפות

 קריין סופר
והמוות החיים בחינת

 וכאשר היבש...־ גרונו אל שלח גלימות־העשן
 כמה מוטלות היו ״לידו נבלם: הדרומי האויב

 היו מעוותות תנועה. ללא מבעיתות, דמויות
 הוטו וראשים קופלו זרועות דמיוניות. בצורות
 נפלו המתים כי היה, דומה מוזרות. בצורות
תנוחותיהם...״ אלה אם רב מגובה
 ממהרת ״החטיבה הנגד: התקפת מגיעה ואז
 אלוהי של בפיות־השאול להיבלע כדי מאוד

 מבלי משדה־המערכה נמלט הצעיר המילחמה...־
 תוך יותר, מאוחר ושב בדבר, יחושו שחבריו

 הם שפצעיהם הפצועים, בחבריו מתקנא שהוא
לב...״ אומץ של אדום ״תג בבחינת
 של סיפורם הוא האומץ של האדום התג
 אחוות של במילחמה, המוות בחינת של לבטים,

 את המסמלים הדברים שאר כל ושל הלוחמים
והמוות. החיים בין ההתמודדות

 רץ .הצעיר לגיבור: הצעיר הופך הבא בקרב
 אותו שיגלה לפני לחורש להגיע כדי כמטורף,

 כדורגל. כשחקן ראש, בהרכנת רץ בדור.
 לו נראה הכול עיניו, עצם כמעט בחפזונו

 כשהריץ פיו. בזוויות התבעבע קצף מטושטש.
 אהבה נואשת, חיבה בו נולדה קדימה עצמו
 שאינו יופי יציר היה הדגל אליו. הסמור לדגל

 שהדגלן ראה הכבדה הריצה כדי תוך פגיע...
 באלה. ראשו על הוכה כאילו פתאום, התנדנד

רעדו. ברכיו ורק תנועה ללא עמד היסס, האיש
ברגע בו במוט-הדגל. ותפס זינק ״הצעיר

 לשדה־הקרב הצעיר שב נסיגה, אחרי ושוב
האויב. דגל לעבר מסתער כביר, גופני ובמאמץ
 מילחמה ספר הוא האומץ של האדום התג

 את הפורש ותמציתי, קצר בלשונו, פשוט אדיר.
 פחד של סימפוניה באותה והמילחמה הקרב פחרי
 האנושות שחר מאז המילחמות את המפעילה ודם,
 גם המלווה האומץ, של האדום התג לימינו. ועד

 המילחמה מסיפרי אחד הוא ובציורים, בתמונות
 לא גם פאציפיסטי, ספר אינו זה המעולים.

 חלבה, על החיה בארץ מומלץ ספר מיליטריסטי.
 נושא עם להתמודד למדה טרם שספרותה ארץ

 בהתג קריין סטיבן שעושה כפי המילחמה,
האומץ. של האדום

גרעיני נשק
 כשאירופה אלה, שבימים לגלות ביותר מוזר

 לנשק חריפים התנגדות בגלי שטופה כולה
 של להבאתו שמטיף מי בישראל קיים הגרעיני,

למרחב. נשק־גרעיני
 גרעינית הרתעה פלדמן שי של סיפרו

ד של הזיותיו סיפור הוא לישראל(*)  ד
 שי שלו. הישראלית במהדורה סטריינג׳לאב

 אסטרטגיים, למחקרים המכון איש פלדמן,
 ובלתי מטורפת תיזה לסיפרו בפתיח כבר קובע

הקובעת משכנעת,
 חייבת ישראל של גרעינית היערכות •

 ביטחון שתעניק כדי ומפורשת, גלויה להיות
ושלום.

 גרעיני בתגמול הכרח המחיר תפיסת •
 ישראל את מלתקוף הערבים את תרתיע

קיומה. את שיסבנו במימדים

 לישראל; גרעינית הרתעה - פלדמן שי •
 המאוחד; הקיבוץ הוצאת אדום, קו סידרת

 רבה (בריבה עמודים 307 רוץ; גיזרא עורך:
ורדיואקסיבית).

 תצטייד ישראל שאם היא, פלדמן של התיזה
 לגבולות הקרובים לגבולות ותיסוג בנשק־גרעיני

 מליזום ערב מדינות את הדבר .ירתיע ,67
ישראל...־ נגד הנמוכות ברמות אלימות

 המחשבה הוא פלדמן של סיפרו־מחקרו
 של יחסו מציאותי. בבל״ת עם אקדמי לתתל״ג

 אקדמי, הוא המרחב של הגירעון לעניין פלדמן
 באיזור. הפועלים האנושיים מהגורמים ומתעלם

 לעצמו שהוכיח אחרי הראשונים, בפרקים כבר
 למערכת מתפרש הוא ישראל, בגירעון הצורך את

 ומוליך זה, גירעון של השונים המרכיבים
 ביותר״, הגרוע -התסריט הכותרת תחת לפירקון

שלו: חלום־הבלהות את כותב הוא שבו
 גרעיניות פצצות 600ב־ תותקף ישראל .אם

 יסבול המדינה שטח כל קילוטון, 40ב״ בנות
 להשיג כדי על־כן, יתר כזאת. נפץ עוצמת
 את יפוצצו שהערבים סביר כזאת, נפץ עוצמת

 ובציניות באוויר...־ הגרעיניים ראשי־החץ
 לבצע צורך יחיה ״.. ומעיר: מוסיף הוא אקדמית,

 מושלם בפיזור הגרעיניים הפיצוצים את
 לשגר ישראל תוכל אחרת סימולטני. ובאופן

 בטרם תגמול למשימות הגרעיני מנשקה חלק
 הגרעיני הנשק ממאגר חלק אם יושמד.

 תחת .שיגור של בכוננות יוצב שברשותה
 כל של אוטומאטי שיגור דהיינו, תקיפה,
 מותקפים, שחלקם ברגע השיגור אמצעי

 אם גם גרעיני, מתגמול יימלטו לא התוקפים
 של והבקרה הפיקוד מרכזי את ישמידו

ישראל...־
 הגרעינית בגירסה הגיבור, שימשון תיסמונת

 עוברת תמות־נפשי־עם־טילים־גרעיניים של
 המחבר פלדמן. של בסיפרו השני כחוט

 מההליכים סיפרו כל לאורך מתעלם האיסטרטג,
 השנים במאה המרחב על העוברים ההיסטוריים
 אחת פיסה ולוא תרמו שלא תהליכים האחרונות,

 ושכנותיה, ישראל בין סביל להסדר תשתית של
 את סופית להשמיט עשוי המרחב גירעון וכי

 ישראל בין כלשהו עתידי לשלום מתחת הקרקע
אותה. הסובב לעולם

 לא לישראל גרעינית הרתעה הספר אילו
 רבים, מיליונים של ובמותם בחייהם עוסק היה

 לא כפארודיה ניקראים היו בספר רבים קטעים
 סטריינגילאב. דוקטור הסרט על מוצלחת

 מצויה פלדמן שי של גרעינית לבדיחה דוגמה
 ״ראשית, השאר: בין כותב הוא שם שלו, באפילוג

 וכושר דוקטרינה מלפתח להימנע ישראל על
 ברית־המועצות...״ נגד המכוון גרעיני הרתעה

 למחקרים במכון שמע לא פלדמן שי האם
 שרון אריאל כמו אישים על אסטרטגיים

 לאגו קטנות הרוסיות שהאמביציות ואחרים,
שלהם?
ומטורף! מסוכן טראגי, ספר איזה

האחר.. מהצד חברו בו תפס

לפירוק־לאומ הסדרסטיריקון
 בישראל. לאומי לפירוק הסדר חדש: ישראלי חלובדבלהות לי שיש שבועות כמה זה

ההסדר.״ -חלום הזה לחלום קורא אני
 הבנקאית המערכת התמוטטה כאשר נמשך הוא ההסדר, ישיבות את הקימו כאשר החל החלום
ההסדר. מניות לקביעת שהביאה

 את שתביא ההסדר לממשלת המוליך ההסדר, צבא את רואה אני בחלום הבאים בשלבים
הסופי. לסידרון כולנו

</>£/¥ ? א / ? / ?
.


