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� בזמן האחרון חזרו מספרינו לק
רוא לספריהם שמות תגיבייס םוב�
הק�ם. ממש בסופרי תקופת הרב*
נוח: *כמקרה הכסיל*. .כי עירים
עתה'' ועכשיו .הכמת המסכן*
פאת נתן שחם ;ספרית הפועלים).
בכל שלשת הכשרים הללו הקוטב
היא לא בנישאי אהבה ותיאורי
טבע ייתר אכיזרי הספר-ת הנק-
�ם ציבוריים ראת יפה' אלא ב;-שא
מיבהקים. ביחוד אפשר לומר זאת
על הרומן של שחם? שאמנם יש בו
כמד, פרי,* אהבה. אבי1 לא הם ה-
עיקר 'אף אינם כצמרפים לתמינה
שלימה. העיקר בספור הוא השכין
נפש הברתי. הסיפור פיתח בהת�
•עלות עילים מן הגיש המורח, מן
מרשמים הראשונים בישראל העב-
: .להקים בית רית ומסיים במלים
� 'בכל זאת אין חדש באיץ חדשה
א במובן הטיב ? יי *• זה תמאן .צי?:

�בז הרע. ולא במ

�רי הרינממ הם קימוניסטיפ? נב
שע :י: ?ן לאהר שהב דו ביה�
� עדיין לא בא? אדי דותם. אב
ניסוח יחסם לקומוניזם. הם ריאים
�ת שבאיתו יעיין גדיל את ההתנ-"
שקכש ירש אבד עדיין ה-א י.� סס
�אליזם כבר שניי �צ בהם. עצם הכ
ם במחי�קת. אבל אינם *בידים אצי
לפייש ממנו. וברימן מתוארת ד,ת�
ריצצית זי שב�ב יל אחד וביטויה

בויכוחים ובלבטים.
� הביטוי .נקעה :ששי. נקעח :פ
ים: .נקעה �זרים במה שעני שי- ח
. ידם'' �י גש•:•' נימה שלמי :•ציא
�ץ ותיק לסביר להכירו א�ש קיב
�ם לל- �לים חדשים ריצ למר. אין ע
� :לעד. נששם :ייסר כת לקיבוץ! .
� • וניקב •יירד היא דבר קהינים"
ללי על תפקידו של אחד הערלים "
�ניזם! .נקעה נפ- �מ שס בארץ הק
ש* :יהי• ת סרסיר לדבר אלהיס".
הוא ייאד' כתפקיד ןד. את .התש�

קי4 היהודי הישן*.
#

יש •ים תיאורי ד"הלירה* בא-
�ס אם �ף •יכיח . סתת בצ-ר � ח? 
�ברחים לק- יש ב ?�רד- אם א:*'' מ
בל :ירית ד"מםלנה' שכל מה ש-
היא עושה מחנדק מבחינה עליינה.
אבל הדברים אינם :אנייים בחינת
�שנדת תמימה? אלא ד-קא חסידית
� �גית מציאו �ד *מהנות ס-צ-ל מת

: .� �- ר.
המפלגה בנויה לשכה בתיו
לשכה. מה שיודעים איד. שבלש•
�ן יודעים אלה שב� יה הפנימית א
לשכה החיצונית. עד שמגיעים ל�
מרכז ששם יודעים. כי התיאוריה
העיונית אינה אייא ביקי סרוקי'.
אה אי! באן תמימות. כאמור.
�ניית. זיתי תפי- הרי אין כאן גם צ
סת עולם. שיש להשלים עם ד.מ�

�ת. �;�אץ טעם יהתמרד >. ז•  � צ
! �דרנית הנה הגדרה. מאד מ
.ישנים היו אלהים 'תקריבי להם
קרבנית: היום יש קרבנות וחובה

עדיני להמציא להט אלהים*.
�מדיות ועוד! .הטראנדיות והק
הגדולות של זמננו מן אלה של
איש המפלג* חאדם המבקש להט�
יתני• על זמני' בלי להיות ביע ח

מלך נסיך או גא�ן-.

והעיקר. מה פירוש .חכמת ה-

מסכן• ז את זאת אני לומדים מן
הפרק האהרין של הרומן. מתברר.
שהמסכן זהי החבר הפשיט של ה-
משיגה. פשוט באותו מוכן שאין
לו בה עמדה א' משרד? אבל יש
לי •נל. חכרה. וחכמה זו היא
מסכנה• אין בד? צורך אינה נחש-
בת לכלופ' ותיא אשיא מזיקה? מי
� הביע דעת• אחת דתי ל שמעז *'

הטית.
. אחד !עיבורים א-ניר להכירו

�תגי לאגדה רגשנית .רצית 'עש
של מרתפי העינויים. הגיבור הבל�
�ל הסועיאליסטי? תי נכנע שיי הצינ
אבל אני העדפתי להיות חי •:'ס-
ליהם •*'המתין �להערים ע ין •חכם 

כל זד, היה שם. אבי גם באן
�נה בהרבה. אם כ• אין אין הדבר ש
�. הלא כה דברי באן איתי יצינול'

איתי האיש
.גם כאן כמקים שבי אין איש
מאיצו ללכיש מסכה בי-אי -ה-
טיף ברבים את חכםת המסכן —
� באז• כמקים שיש לו הזכות המ
אלד, לניכור ערכים פרטיים ושמ-
ל-ת. בעזרת סיבג' שרס-ם זריזים.
במלים שאתה בן חורין לגיוע בר-
עב בשל אמת קטנה כצשירן. בארץ
הלטנה הזאת המלאה אנשים טיבים
ומעשים טובים. איני יודע מה

ערר יש לחכמת המסכן.*

אף על שי שיכיל לירא מסיייס
ללכת שבי אחרי הדיאלקטיקה ה�
�'כחנית ולהתשס לתורה? שבאמת
� •לבו חייב אדם להקריב את נפש
ידעתו למען המשטר• שכסו* של
�ל לטובת האנושיות. דבר הוא כביכ
הרי קורא ייתר מעמיק ילמד. להי*
שך את הזוועה שבעמדת ןאת. •אם
חוא לא רק חריף. אלא גם בקי.
ילמד סמוכין בין רומן זה של
שחם ובין חרומן של שמיר .כי
עירים אתה*. מי ה-א העירום ז
� ואף ברומן של מגד .כמקרה ה
כסיל* יש למציא רעיונית דימים.
אכן? לא רק השטות התנ-כייס
משיתפיס לשישת הרילנים. אלא
גם מצב הריח המשותף. משיתף
להם היא גם הצד מגורי' שהיא
עיקר לגבי ספיד האהבים הטפל.
•גם התיאור האמנותי דרך אגב של
םפוס*ם מן הישוב. מן הישובים,
יליים. שלשת הרומ* חייביים ושיי
נים הם ראשית תזוזה. בשלשתם
משהו ברנדי. רציני. רחוק מאד
מ"אמנית לשם אמנות*. שלשתם
� כבדים. אבל זהו אותו כובד, שב
� עברית סובה קוראים ל* כובד

ראש.
� קרוא ברון

.חכמת המסכן* לנתז שחם

              

המחבר של רובינזון קרוזו
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