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שדיה של בארנת־הנפט את פסרבורגי בבית־מרחץ זימה ס

עיון
חמסין ביום קוח

 המונוגרפיה עמודי 392 קריאת במהלך
 שראתה־אור מל־סמית, דנים מאת מוסוליני

 עובד*, עם בהוצאת לעברית בתרגום החודש
 שירטוט בגופי. בלתי־חדלה צמרמורת עלתה
 לתלייתו ועד מלידתו מוסוליני, של דיוקנו

 ואנטי־חברתי, אגוצנטרי יצור חושף ,1945ב־
 מולדתו את להביא העשוי וציניקן מתנשא יצור

לחורבן. עד
 מוסוליני, מילדות סיפורים של סידרה
 חלר בדקירת בעלי־חיים, בעינוי העוסקים
 יוצאת־הדופן, התבגרותו בסכין, ללימודים

 המישגל בגינוני ביטוייה את מהרה עד שמצאה
 הבלעדית לאהבתי אותה הרגלתי שלו

 לי והניחה בעיוורון לי צייתה היא והרודנית:
 את חושפים — רוחי על העולה כבל בה לעשות
 כחולה־רוח הטוטאליטארי הרודן של דיוקנו
. צעיר.

 נאפופיו את בהרחבה מתאר מק־סמית דניס
 הרישמיות פילגשיו תולדות את מוסוליני, של

 מרגריטה מהן, שאחת והבלתי־רשמיות,
 כיום מתגוררים שקרוביה (יהודיה, צרפתי,

 הרישמית הביוגרפיה את לימים פירסמה בארץ)
מוסוליני. של

 ומחקר עבורת־שדה שערך מק־סמית, דניס
 מוסוליני של המודעות את מתאר מעולה,

 על מתענג מספר: כשהוא לכלי־התיקשורת,
הרבה. הציבורית שבתשומת״הלב החידוש
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 ציין המינגווי, ארנסט האלה, הכתבים אחד
 כאילו תמיד נראה הצעיר שראש־הממשלה

 המחרת יום של העיתונים בכותרות הוגה הוא
א ולכן  מאשר בעיתונאים יותר מעוניץ ת

 למסיבת* םעם בא המינגווי עצמה. בוועידה
 ,משחק מוסוליני את ומצא אחת עיתונאים

 שאינו פנים ומעמיד בספר מעיין דיקטאטור׳:
 על התקרב המינגווי מוכן. שקהלו בכך מבחץ

 צרפתי־אנגלי מילת זה שהיה ומצא, בהונותיו
במתפך. מוחזק

 מראש־ממשלה מוסוליני הופך בהדרגה
 שלו פולחן־האישיות כאשר לדוצ׳ה, תוקפני
 בברית־ סטאלין של לזה כמעט מקביל

 וממציא אדם ירי מלחיצת נדחה הוא המועצות.
 של לסידרה במקביל הפאשיסטי. מועל־היד את

 צובע הוא שאותם חברתיים־כלכליים, מחדלים
 עצמו את להציג מוסוליני טורח חיוביים, בצבעים

 רואים מנעוריו שלו וסיפרי־הבוסר תרבותי, כאדם
 כדי איטלקית. קלאסיקה של במהדורות אור

 אמנה מוסוליני עורך באיטליה כהלכה לשלוט
 המוצהר האתאיזם למרות הקאתולית, הכנסיה עם

לכן. קודם שלו,
 מוסוליני של תמונה מתבררת מהרה עד

 כפי שווה, כבעל־ברית ולא ,היטלו־ של כגרורה
היפאנים. יותר מאוחר שהיו

 העולם לעיני ומציגה באופק, מסתמנת המפלה
 צבאו מפלות אחרי ועריה. עירום מוסוליני את

 הפאשיסטית המדינה מתחילה וכלוב ביוון
 מערכות שאר וכל הצבורי המינהל דרך להתפורר,

 לעמדות מוסוליני את המוליך מצב המדינה,
 אלא שאינו לעיתים, ודומה, בשילטונו, נחיתות

 החזיק קודמים שבשלבים מאחר בובה. מעין
 הממשלה, מתיקי שליש לשני בקרוב לעיתים

 של במונחים תיפקדה לא כמעט שהממשלה הרי
 טרחו מהשרים שחלק בעוד סביר, שילטון

את אחריות. של שונות מרמות להתחמק

 בתיק מוסוליני קיבץ הקרובה, למפלתו ההסברים
 תחת הפרטי, בארכיונו יותר מאוחר שנמצא
 העם של וגנותו חוסר־בגרותו הקידוד

האיטלקי.
 את גילתה לאיטליה בעלות־הברית פלישת

 כל למטה. המיכנסיים עם מוסוליני של שילטונו
 יותר במשך עמו את הספיג שבו הפטריוטי, המלל

 הפך הוא חמסין. ביום כקרח נמס שנה, מעשרים
 שהביא מצב באיטליה, ביותר השנוא האיש

 של לידיו השילטון מוסרות ולמסירת להדחתו
 במאסר־ הוחזק מוסוליני באדוליו. המארשל

בית.
 היטלר, אדולול ידידו לתמונה נכנס כאן
 לשחררו. סקורניצי אוטו הקולונל את ששיגר
 של הצפוני באיזור מוסוליני את המליך היטלר

 הצבא בחסות שליט־בובה הוא כאשר איטליה,
הגרמני־הנאצי.

 לו אמר היטלר עם האחרונה בפגישתו
שרים הרוסית בחזית האיטלקיים שהחיילים

ורודנית בלעדית אהבה
 מוסוליני את ומאשימים קומוניסטיים שירים

בתבוסה...
 כבר היתה איטליה רוב כאשר ,1945 בראשית

 נסיגה בדרך מוסוליני יצא בעלות־הברית, בידי
 איטליה של האחרון הקרב את לנהל ממילאנו

 בידי נתפס הוא קומו. אגם ליד הפאשיסטית
 של גאריבאלדי, על־שם 52ה־ הבריגדה חיילי

 עם ביחד הוצא״להורג באפריל 28ב־ האיטלקים.
 בכיכר ניתלו שניהם סטאצ׳י, קלארה פילגשו
בגוויותיהם. מתקלס כשהקהל מילאנו, לורטו,

 מומלץ ספר מעולה. ביוגרפיה הוא מוסוליני
ביותר.

מקור

ספרותית טעות
 של והמבטיחים הצעירים הכישרונות למאגר
 בן־דויד, מישקה נכנס הישראלית הסיפורת

 שהיה שמחים*, חיילים המרתק בסיפרו
דור לוחמי של מעולמם מרגש אישי שירטוט
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 על שהעיד שירטוט יום־הכיפורים, מילחמת
בן־דויד. של העמוק הסיפרותי כישרונו

 מישקה של נוסף ספר אור ראה אלה בימים
 - האחרונה הבריחה הכותרת תחת בן־דויד,
 תעודי״עתידי, רומן זהו פוליטי**. תסריט

 יחסי ועניינו בארצות־הברית, המקובל בנוסח
 של לצמיחתה והאפשרות וישראל ארצות־הברית
 את המזכירים במימדים אמריקאית, אנטי־שמיות

הגרמני. הנאציזם של הדרך ראשית
 של תיאור בתסריטו מביא בן־דויד מישקה

 ,1973 של זה נוסח אמברגו־נפט, השפעת
 את והמסיט 80ה־ שנות במחצית המתרחש

 המימשל במיסדדונות היהודית נקודת־הכובד
 הסיפור של עיקרו הערבים. לכיוון האמריקאי

 עיתונאי. הם והגיבורים קולמבוס, בעיר מתרחש
סטודנטים. ומנהיגת עורך־דין דיפלומט,

מפצי ישראל כאשר נפרשת עלילת־הסיפור
 של ותיק סעודיה(איום של בארות־הנפט את צה

 ראש־הממשלה). היותו מתקופת רכין, יצחק
 סעודיה, בשירות הפועל אמריקאי, מטוס־ביון

 שני הישראלי. חיל־האוויר מטוסי בידי מופל
 בשרשרת הראשונים הם אלה אירועים

 שבמהלכה מרחבית, במילחמה ההתרחשויות
 המימשל של אי־התמיכה למרות ישראל, מצליחה

 בחזית ובעיקר במדינות־ערב, להלום האמריקאי,
המיזרחית.

 בן־דויד שמישקה לתיזה מקום קיים בעיקרון,
 בין היחסים ניתוק תהליך בדבר בסיפרו, מביא

 ממאבקם כתוצאה ארצות״הברית, ליהודי ישראל
 לארצם נאמנות בין עצמם, לבין בינם אלה של

 בשאיפתו שבן־דויד, אלא לישראל. לנאמנות
 זה, אסטרטגי עתידני ז׳אנר בכתיבתו לחקות

 ספרים של שפע והמניב בארצות־הברית המקובל
לכתיבתו. הבסיס את הכשיל עונה, בכל

 המחבר האחרונה: בהבריחה נוספת מיגרעת
 הפוליטיים שיעורי־הבית את כהלכה הכין לא

 מנהל הוא במקומו, שאינו מירבי, ובביטחון שלו,
 ויחסי המרחב מילחמות של מישחקי־העתיד את

 הולמת עבודת־שדה ללא ישראל-ארצות־הברית
סיפרו. קריאת במהלך למיטרד ההופך רבר —

 חיילים בן־דויד, של הקודם בסיפרו אם
 הרי סופחתי, מתלת־מימד גיבוריו נהנו שמחים,

 בומבאסטי שם (אגב, הגדולה שבהבריחה
ארצות־ יהודי של הגדולה לבריחה וסימלי

בן־דויד מחבר
בית שיעורי הכין לא

 נכשל שאותה בריחה לישראל, מארצם הברית
 סובלים כלשהו) סיפרותי בעומק לתאר בן־דויד
 מחר־מימדיות, הספר-תסריט גיבורי ארבעת

 לבין זה ספר בין קשר שכל כך על המעידה
בהחלט. מיקרי הוא לשמה סיפרות
 הבריחה עמודי כל לאורך הבולט אחרון, פרט

 הכתיבה קצב את להתאים הנטיה הוא האחרונה,
 כל למשולל אותו שהופך מה אמריקאי, לקצב

 זה קצב ללא שגם הישראלי, הקורא עבור ערך
 של השונים במרכיבים וידיו רגליו את מוצא אינו

________________ הספר.

שמר דן

חריגים
(וטינות? ניתח דוסטו״בסקי גם האם
 ישנם ופי ישראליים למחבר־״זיכרונות בלעדי סיפרותי עיסוק אינו פיתוי־קטינות כי מסתבר

זו. בחוויה הסתם מן שעסקו רציני, מוניטין בעלי סופרים גם
ק של סיפרו ראדדאור באחרונה ר א ם מ ני לו  ספר דוסטוייבסקי*. של אהבותיו שלוש ס

 הנודע, הרוסי הסופר של המעי עולמו את המחבר מאיר ובו זה), במרור בנפרד מעולה(שיסוקר
קטינה. בפיתוי שעניינה כמעט, ידועה לא פרשייה בצירוף
 מספר של.שדים■ ביותר המזעזעים הסדקים בבאהד סלונים פותח הספר מפירקי אהד את

 המכונה והמיסתורי, הנפלא סטאבודגץ
 שתים־עשרה כת ילדה אגם איך הארי. הנסיך

 עודך.דופקי התאבדות. לידי הביאה ואהד־כך
 נידסס שבדסיו הרוסי־} (.המבשר יסנמיק•
 הזה הסרק אד. להדפיס סירב .18ד1ב־ •שדים׳

שבו... הבלת״נסבל׳ בגלל,הריאליזם
 וכותב זו פרשיה סלונים מרחיב ובהמשך

 סטראהוב מפסד לצולסטוי במיבתב עליה:
 עצמו שדוסמויבפקי ויסקובאטוב. מסי

 עם יחסי־מין שקיים בכך כביכול התפאר
 בידי לבית־המדדדן אליו שהובאה ילדה,

אומנתה.
 ומספח זו פרשייה ומפרש ממשיך סלונים

 היה השמועה אותה ממפיצי אחד
 וידיד־נעוריו. דוסטויבפקי של חברו־לדירה

 בפטדבורג נערך לדבריו, גריגורוביץ׳. המוסר
 ובזמן עשר, בת ילדה אונס על מישפט

 אל עזה תאווה דוסטויבסקי נתקף המישפט
 אותה ראה לא שקודם אףי־על־פי הילדה, אותה

 וביצע אחריה הלך המישפט ובתים מעולם,
 פארפוב א׳ הספחת איש (...)זממו את בה

 ק׳ דוסטויבפקי, של בת-זמנו מפי מוסר
 לה, סיפר עצמו שדופטויבסקי נאזאריבה,

 הקטינה את וגם אומנת גם פיתה איך כביכול,
שבהשגתתה.
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