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שגה ממיטב ספרי הפרוזה — מ-
�יעזי רחב קור ותרגום — לקהל
והטרוגני: ציבור חיילי צה"ל. ב-
מרוצת שנות פעילותה העשירה
ספרית "תרמיל'/ המסונפת לענף
ההסברה שבמפקדת קציו חימן
ראשי, את ספרית המקור שלנו
בעשרות ספרונים רבי"איכות ועניין,
בצד מה שתרמה להחייאתם של
נבסי-הקלאסיקה מספרות העולם
ומן הספרות העברית (י"ח ברנד,
משה סמילנסקי, אשר ברש ואח-

רים).

כאן ראו אור, ללא תופי�פירםומת ותע-
�סיפוריהם של גיסים �ציבור, קובצי לולי יתסי
אלוני, דוד דר (א"ד שפיר), פנחס שדה,
�ציון תומר, מנחם תלמי �עזר, בן אהוד בן
ואחרים. כאן נתפרסמו גם נובלות מקוריות,
� הנוטות אל "הגוון הלוקאלי" זאל הממואריס
טיקה האישית והקולקטיבית, כמו רבים
� מקבצי�הםיפורים. דרך ספריה זו התוודע צי
�קוראים רחב לכתיבתם של םופי-ים יהו- בור
דיים חשובים, באמצעות תרגומי כתביהם
מיידיש ומשעות אחרות (בין אלה בולטים
תרגומו של דב סדן לסיפורי "דד נסתר''
ותרגומו של חיים גורי לספרו של אלי ויזל
שיפורים מתורגמים מערבית, דמו ניכר לפני"הלילה"). כאן ראתר. אור אנתולוגיה של
ש"מנהנ הדש בא למדינה" בדמות אוסנת

התרגומים החפוזים מן הספרות הערבית.
כאן ראו אור גם שגי קבצי סיפוריה של
תת אלמוג במרחק עשר שנים זה מזה —
ו"אחרי ט''י בשבט" (תשרי תש"מ)."חסדי הלילה של מרגריטה" (תשרי תש"ל)

0 הימים הראשונים
את קובץ סיפוריה הראשון של רות אלמוג
� — "הסדי הלילה של מרגריטה" — ליוו ד.מ
'בקרים בתגובי'ת המות ומעודדות. הפליג כ�
שבהים המבקי' יוים ברונובסקי, שאגב תיאיר
המזיגה המבורכת של חומרים ביוגראפיים ב-
אומרים בדיוניים בסיפירי רות אלמוג, חרג
מגבולות הביקורת התיאורית אל תחומי הבי'
קורת הנורמאטיבית, וסיים את מאמרו במשפט

— "כך צריך לכתיב".
הרומאן "בארץ גזירה'' לא בושש לבוא,
ומאז ועד עתה — כשמינה שנות "שתיקה",
שהופרה עם צאת קובץ הסיפורים ההדש

אחרי טיV בשבט".
"

למקרא סיפורי הקובץ מתחווית ביתי•
�הסיפורים , רחוק מן הילדות", בהירות חטיבת
הפותחת את הקובץ הראשון. עתה, מתגלה
�גונים לנגד עיני הקורא תמונה עשירה ורבת
�תקוה, הלוכדת את של ילדות במושבה פתח
המשתנה, החולף והחומק ומנציחה אותם על
� יופיים ועל כיעורם, ברצפים סיפוריים, המת
�הווי ו� גוונים ברצפים תיאוריים של ציור

�פיוטיים. !ברצפים מטאפוריים
היפה בסיפורי הקובץ הוא, בעיני, הסיפור
,הול בגביע הכסף", שסגנונו הזכיר לי את
�ונות סיפורו הפיוטי של דילאן תומאם "זפ
מהילדות המוקדמת", בעירוב הנאה, שבו
גילושים ומתערבלים זה בזה קטעי ליריקה,
�הילדות, חטיבות זכרוניית י� סצינות מהווי

כרוניקה משפחתית •

 ובשאר עמות חשנח — כל
העשבים הירוקים ופרחי הקאמומיליח
�התכלת ה- �הזהב, ועץ הלבנים עם לב
�זחב, כמו זעירה היפחפיה עם אבקני
�גוגת בבחול עמוק ותמים של הים פנסי
בציורי הילדים, וסביוני הזהב ותרציות
*ל זהב וצפרגי�חתול של זחב ורתימה

: כל  ומה שהיה אמגו עוד
�הגג, מעל �תתנשטת מלל"ת חלילה מיוזת
�היומם, ולעת דמדומים — דממה לשובך
שקופת תלויה כקורים סמויים והריחות
המתוקים של גנים מושקים לעת ערב
� �הממטרות קצוב בפעימת וקול חריקת
לב לנצח הזמן, וקריאות הילדים ברחוב
� �הקרח וריחת ח וצילצול מצילת עגלת
ניאוס של משחת "משעי מספר 4" לגילוח

של אבא באמבטיה

הישימות של "אבזרי" הילדות הקונקרטיים,
של המראות החזותיים, הטעמים והריחות,

, אינן מייחדות מקים לפיוטי ילאםתטי בלבד
לעיתים קיובות, גמצאת רות אלמוג משרטטת

�אסחטי, כמו את עיקרי האסתטילה של הבלתי
בתיאור צריפה של שרה דרייפוס, למשל.

התחישה הפאסטוראלית והאידילית, שאותה

מקנים זכרונות חילדות הנוםטאלגיים, חדורה
גם כאב, פחדים ועצב. הגעגועים אל מה
נית�אימה שחלף ואיננו עוד מעורבים בזכרו
, משוגעים", ילדים חולים, שנקטפו באיבם, על
ימי מהםור, מחלתי של האב ופטירתי, ש-
הותירו אהריהם משקעים של יתמות ושל על-
בון• סיפורי הילדות, גם אם יש בהם מוב-
לעות של מיבדה, מרשימים באותנטיות שלהם,
�עילם בכנותם הרבה וביכילתם לבמת תמונת
מ"פיורי" זיכרון טריוויאליים לכאורה. מן
הצד האתד מתיפקת המתברת על מראות*
השתייה של הילדות ומנסה לתעד את החולף,
כדי להנציהו; מן הצד השני, אין כאן יפוי
אומאמנטאלי של העבר !ההתרפקות אינה
� באה להסתיר את צדדיה העגמימיים של היל

דית:
אני זוכרת את השטיחים הפרסיים ה-
גדולים שהיו נ<צבים מגוללים בפינת
חדרם הצר, ממכרו בפרוטרוט, ואת פסנ-
תר הכיף העצום, שלא נמצא לו מקום

: והוצג במרפסת עד שנמצא לו קונת
את הגרמופון בעל חצוצרת הנחושת, ש-

�יד ושהיה משמיע היו דורכים בסיבוב

וואלסים וינאייס או צלילים משעממים

שלא קלטתי, והנעלם יום אחד. לבסוף
נמכרו נם כיי הכסף וחבדולח ורק מ-

תכשיטיה לא אבתה סבתא להיפרד.

 גהגנו לשבת על הדשא ולשוחח.

פקעת שערה הארוך, שלא הלבין מעולם

חיתה זהובה, ועדיין היה חוטם הנשר

שלה מבטא עוצמה ובעיניה הבהירות

חוכמה זקנה. אז חיתה מספרת באביה

— גביר בעיר טארגוב שבגליציה

0 הזמן האבוד
שלישה מסיפירי הקובץ — "חול בגביע

 ו"כאב" — הש
 "אחרי ט"ו בשבטי'

הכסף"

סיפורים אוטוביוגראסיים זכרוגיים במוצהר,

וחס מתקשרים, כאמיר, במוטהק לסיפורי

; פה "רחוק מן הילדות" מן הקובץ הראשון
ושם אף חוזרים פרסים ביוגראפיים, שכבר

הוגצחו בעבר, כגוו איזכורן של התאימות

� האיטלליות ( ,הדוד ארווין") והשיר על המ

לאכיפ בשפה הגרמנית ("קלארח, את פויה").

פי-
שלושת הסיפורים האחרים בקובץ — "

1 כבדה"  "רוח
קס, רשומות, מכאן ומשם",

ו"הילד" הותרים לאובייקטיביזאציה של המי

ציאות ומשקפים אותה מתוך ריחוק, בסיפורה

של אגדה בדיונית• לטעמי, עולים הסיפורים

� מראשונים על האחרונים, המסווים את ה

"אני" ועולמו מאחורי מסיכות וצעיפים. הראי
שינים נקיים ממלחמת יצרים עזים וכאוטיים,

מדמויות אקסצנטריות וממיפנים דראמאטיים,

� , מן הסי "הילד"
כהתאבדותו של אליהו ב

מורים הביוגראפיים המעודנים, הנראים כפרי

בדיון, התבונגזת ישירה ולא כפרי אמצאה ו

 "לא מן האסונות
עולה במרומז ההבחנה, כי

הגדולים על האדם להשוש כי אס מן האסונות

הקטנים", כמאמר פלובר. לשון אחר, לא ה-

פגעים הגדולים והאפינדת הכבדים מכלים את

הנפש, כי אם התוחלת הממישכת, הדעיכה

האיטית וההמתנה עד כדי בוש:

 ואיי זוכרת זמן אבוד, אחר,

זמן שקוף חדרי ביתנו מדיפים

� ריח דבש, השמים תלויים מעלינו קרעים

קרעים, ואין אנו יודעים אלא את צלי'

לותם בלבד, ולעיתים ירח מלא דהה
בחם ועוד יום.

� וכשאגי אורחת שם בעיר שגדלח ונת

(כרה, אני יוצאת אל הרחוב בשעת דמי

� דומים כשהשבת מסתלקת. קינח חרי

"י" מהמה בעולם ן הגנים חמושקיס

מעלים ריח מתוק ומתגעגע, ולשמים

אותה איכות ממש — לא מציאותית ולא

סנוורים" _ _על הרומן של אליאס קאנטי, ,,
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מאת זהבה מנדלםון
אליאס קאנטי: ,,סנוורים", מ-
גרמנית חיים איזק: "מועדון
קוראי מעריב" — "זמורה ביתן

מודן". 409 עמי.
 רופ' קין, גיבור הרומאן

8^ לתולדות סין: צנום, כיפה̂^> "סנוורים,/ הוא מומחה^
"?" וארכן, בעל פנים צרות, ,
�סבר וגרומות, שתקן וזועף חמורות

מטבעו.
אהבתו הראשונה והיהירה נתונה לספרייתו
*ענקית, לה הוא סוגד בחרדת קודש, קין אינו
מסוגל לצאת מביתו מבלי לשאת עמו חלק
מ"אהובתו", מדי יום הוא משכים קום בשש
בבוקר, ומוציא שעה תמימה בבתירת ספרים
שישא עמו באותו יום. הוא שם אותם בתיק
בעל סוגר מיוהד (שכן, אין דבר השנוא עליו
יותר מספרים מלוכלכים, ואחר הוא יוצא
לטיול השחרית. הוא מציץ בחלונות הראווה
של חנויות הספרים, ונוכח שוב ושוב בסיפוק,
מלאות זבל'/ ושהוא בעל הספרית ה�

שהן "
פרטית החשובה ביותר בכרך. משך טיול הי
שהרית הוא מהדק אל גוו את תיקו כדי
שהלק גדול ככל האפשר ממנו יבוא עמו

במגע.
בשמונה בדיוק מתתיל הפחם' בעבוזד. ה-
מדעית בביתו. מלאכה, שהיא בעיניו בבחיגת
שירות לאמת. "המדע והאמת היו לו מושגים
זהים. אתר. מתקרב אל האמת כשאתה מתבדל
מן הבריות. חיי היומיום הם פקעת שטחית
�אורח. כל של שקרים. כל כך הרבה עוברי
בך הרבי' שקרנים. לכן לא הסתכל בהם כלל.

�אדם". לא השתוקק כל עיקר להבחין בבני
ואמנם, מחקריו הוציאו לו מוניטין של
�במעלה בדורו. אולם, כל הסיטלוג הראשון
הצעה למישרת מרצה דחה, בטענה, שלא נולד
להיות מרצה. תשלום שכר, טען, אך ימאים
עליו את עבודתו. תמיד ביטל גם את בואו
לקונגרסים, ברגע האחרון, אך שלח פרי

עבודה קטן, שי צנוע. קין הוא בעל זכרון
עילויי. בראשו הוא נושא ספרייה שניה,
עשירה כראשונה, בת ?שרים וחמישה אלף
כרכים. לכן גם ציוה (מבלי שכתב צוואה)
את גולגולתו על תכנה למכון לחקר המות.
אשד. ז — קין אדיש לנשים. אשד. זזרשת
דרישות מיוחדות שאיו בכוחו של מלומד ישר

למלאן.
זהו הרקע שעליו מתוארת הידרדרותו של
גיבורנו — המלומד הפרוש התם — משפיות
צוננת אל טיחף, ממעמד מכובד אל אשפתות
ההברה; הידרדרות שהוא מובל אליה בידי
� אשה דווקא, טרזה סוכנתיביתו הפשוטה ו

ההמוני ז.

• נפילה הדרגתית
ראש מלוכסן אזניים רחבות, שטוחות ו-"דלילה" זו, בת החמישים ושבע, היא בעלת
בולטות. שעה שהיא הולכת ומדברת מיטלטל
ראשה לצדדים וכתפיה מתגדגדות לסירוגין
כמו מגגיגתילוואי. גאה היא במיוחד על
חצאיתה הכחולה, המעומלנת, המכסה את
רגלית אך מדגישה את מותניה. בדמיונה,
כל בבר חושק בת בזכות החצאית והמותניים
� הנהדרות. שלושה כוחות שליטים בה: ח
�הגצע והסקרנות. בזכות סק- זהירות, תאות
רנותה היא חושפת את סודו של הפרופ' —
חשגעון לספרים. ועתח, בזהירות ובערמומיות
חייתית, היא ניגשת להנחת המלכודת• בוקר
�ביתו, אחד מגלח המלומד הנדהם, שסוכנת
,
�משכילח זו, *מאח לדעת• ל* אשה לא
בקשתה הוא משאיל לח ספר לקריאה. ספר
המאוס עליו בגלל המצב העלוב שהוא שחי
בו: כריכה פוכחפת, דפי0 מסואבים, ופייד

היא עוטפת אותו כשני ניירות אריזה. קין
נפעם, הוא לא העריכה כראוי. היא מטפלת
בספרים שוב יותר ממנו. הרהור מתנגב ללבו
שמא זו קומדיה ז! הוא מפתיע אותה במטבח,

וכולו נדהם. עוטח היא כפפות בשעת קריאה;
אף מסבירה, בי היא קוראת בל עמוד תריסר
�בית פעמיה. וקין המתפעל חושב: עוזרת
� פשוטה זו היא קדושה. הספרים הם ילדי
טיפוחיה, לבת לספרים. לכן לא התחתנה. הוא

חויר למטבח, ומצת לח נישואין.
� עמ הנישואין נקרע המסוה מעל פני ה
,"?דושז/" ומתחילת גמילתו חחדרגתית ?יל

המלומד אל זרועות הטירוף. טרזה משתלטת
�ת ועל הםפריה היקרה לבעלה מחייו. על הב
�הבצע, היא דורשת ממנו נדחפת בתאוות
לערוך צוואה, מכת אוחו. ובעת שכבו מוכח

וחט'ל היא מחפשת אתר פנקס הבנק.

קין נמלט מן הבית כשהוא נושא במותו

את ספרייתו. הוא, שחי תמיד כבדידוח,
נמצא לראשונה בהייו בקרב ההמון. כאן הוא
פוגש בפישרלה, גמד מרושע ההולם להיות
אלוף העולם בשחמט• קין שוכר אותו להיות
� �אישי, לעזור לו לשאת את ה לו משרת
ספרייה הענקית שבמוחו. יום יום מבלים
השנים בבית העבוט הממלכתי של העיד,
ב"טרזיאנום", שם פותח קין במבצע הצלה.
הוא עומד במבוא אולמ בית�העבוט, וכש-
בא אדם וחבילת ספרים בידו, מיד הוא נחפז
� לקנות ממנו את ספריו קודם שימכרם לבית
העבוט. קין חש התעלות רוחנית. "כך", הוא
אומר לפישרלה, "אתה מחזיר למוטב את
האדם, שלפי המשפט הנוהג היום רשאי
לעשות כחפצו כספרים, כאילו הם חיות,
עבדים, או פועלים. אתה גורם שגם גורל

ספריו יהא נסבל יותר• אדם, שבאופן זה
יועמד על חובתו, יסול בבואו הביתה לרגלי

אותם שנחשבו בעיניו עד כה למשרתיו, אבל,

מבחינה רוחנית די'א חייב היה לשרתם,

'� ויבטיח להם שמכאן מילד יחיה חוזר ג
תשובה".

פישרלת הערמומי מגלה כאן מכרה זהב.
הוא מקים הברח שסה הוא מעסיק שלושה
 "עיוור" הרואה שלא בשעות

ממרעיו — רוכל,
�עיתוגימ זקנה. כל אחד מחם, חעבוזז"' ומוכרח

�ח?בוט, עש- � בויןר, בתורו ל3ית 4עס מד
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�ספרים, ומציע אותם לקין ב- בידיו תבילת

מחיי מופרז. קין, הכואב בכאב של אוהב

הספר, משלם יעחזיר לו את החבילה, והתר

חלילה. העסקים פורחים עד שבוקר אחד,

לאחר שהעיור ליחש לקיו, לפי הוראת

פישרלה, ד"ש מטרזה שמתה, מגיעה ה"מתה"

�העבוט למשכן את ספרי בעלה. עיני לבית

 "הוא ראה אותה בבואה.
קין מוצפות דם.

היא פרצח מן הכלא. הם מחפשת אותו,

זקוקה לו, זקוקה לכוחות הדשים בשביל

חצאיתה. הוא יחסל אותה. למה אינה מתה.

� עשרה ספרים למען מותה, אלף, מחצית ה

ספריה• כל הםפריה. הוא נשבע, כל הי

ספריה יתן ובלבד שתמות, מיתה גמורה".

מעתה הולכת ומיטרפת דעתו של קין ב-

� מהירות. מחזה הרצח של טרזי' מרחף ב

פרסי פרטיו לגגד עיניו. ואכן, סופד. כסופה

�זבל המרשעת שכלבים אכלו את בשרה. של א

בשלב מסוים הוא אף כירת את זית ידו

השמאלית. ובשיא להט הטירוף מעלה את

ספריו האהיבים באש ועולה עמם בלהבות.

ומבעד ללהבות גשמע צחיקו. "הוא צוחק

בקול רם, כמו שלא צחק כל חייו".

• מוזר, נורא ומקסים
האש, השרפה דעחילה המכלה את הכל

ב,סגוורים" היא סמל להמון, הנדלק ומגיע

� לטירוף בקלות כה רבה• על בך אומר ה

 "יחד עם המון של פועלים נוכחתי
מהכר:

בשריפת ,היכל הצדק' בווינה ביולי 1927.

המראת חשאיד עלי רושם עץ. חשתי כבר

אז, שמאורעות נוראים עומדים להתחולל.

כעבור שנה ביקרתי בברלין וראיתי את

מצעדי הנאצים ברחובות ואת מאבקם ב-

מפלגה הסוציאליסטית• ספרי נכתב, אפוא,

באווירה של מתח והתרגשות. כל ההתרח-

שויות ואוירת הימים ההם הטביעו בי את

חותמם. בגרמניה נחשב הספר לחוזה תקופון

הנאציזם. בארצות* הברית — לספר הצופה

את הנולד. כתבתי אוחו שנתיים לפני עלית

היטלר לשלטון. כל היססריית ההרס של

הנאציזם בבר מצויה כאז, יחד עפ השואזן
הסופית".

מהבר "סנוורים" לא הסתפק באשר חזה

מבשרו בגרמניה בץ שתי מלחמות עולט.

הוא אסף במשך שנה תמימה חומר על סוג?

סנוורים/ שגעון שונים לפני שהתל בכתיבת ̂,

תוכניתו המקורית היתד, לכתוב סידרה בת

שמונה רומאנים: "הקומדיה האנושית ש*

הטירוף". משהו כמו "הקומדיה האנושית" של

בלזאק. "רציתי ליצור דמויות קיצוניות מאוד",

הוא אומר, "כשכל אחת מהווה את מרכזו של

ספר אחד, וכל דמות נמצאת על סף השגעון,

בנקודה שמחוץ לעולם, ומאותן נקודות רציתי

להראות את עולמנו. הזמנים נעשו כה מסד
1כים, כה מטורפים, עד כי יש למצוא נקודות•

ראיה קיצוניות ומהן להשקיף על המאורעות.

�אסשר לכתוב עוד בצורה ריאליסטית. אי

במרכז אחד הספרים עמד הפרופסור קין,
�ראיה פילולוגית זו קסמה לי ביותר. וגקודת
התחלתי לכתוב את הספר ועד מהרה התברר

לי, שעיקרם של כל שאר הספרים שתכננתי

התרכז בספר האחד הזה. כך הזרתי בי מן|

הרעיון הראשון לכתוב עוד שבעת רומאנים".

הספר יצא לאור בווינה לפני 44 שגה, אך

התמונה הבהירה והנוקבת העולה מתוט,

תמונת יחיד וחברה הגזלשיפ לעבר הסיחן"

.� כמו משקפת כבאססקלריה את ימינו אט

דומה שסיפורו של קין, סיפור היחיד וההמון,

חוזר שוב ושוב גם היום. אכן, בראש ובי
ראשונה "סנוורים", כפי שכותב המבקר זד

 "הוא ספר מוזר,
אנגלי הנודע פיליפ טדגבי,

נורא ומקסים המספר לנו על הטירוף ועל

תקופתנו באותה עוצמה שעושה זאת ,המשפט'
של קאפקא".

ה<ח<ד ההמון '"

לףסעג'ר ומעובד�הכוח
על שני שפכים חדשים שגיבורם — קיסינג'ה

מאת פרופ' עמום פרלמוטר
�  כרונותיו של הנרי קיסינ

V ג'ר מכים גלים. פרסומם^
8 היה למסמר העונה. במ-
? דינה הנטרדת על ידי אינ-
פלציה, בעיות אנרגיה והקרב, ה-
הולן וקרב בין קנדי לקארטר מפ-
ליא מדוע משמש קיסינג'ר כנושא
יומי של בלי התקשורת. הוא מופיע
פעם בשבוע בטלוויזיה, ומגיע כמ-
עט כל יום לכותרות: "קיסינג'ר
וקאמבודיה", "קיסינג'ר וירדן",
"קיסינג'ר על סאל"ט — מה הוא
� יגיד!'/ "קיסינג'ר וניקסון", קי
סינג'ר, קיסינג'י; מילין של טורי-
עתונות ושל סרטי טלוויזיה הם

היבול היומי של קיסיגג'ר.
נראה שהזכרונות יצמיהו יבול הדש של
ספרות על קיסיגג'ר. למעשה, קדמה להו-
פעתם ההתקפה ההדיפה ביותר, ולכאורה
האמינה ביותר, של העתונאי הבריטי המב-
ריק ויליאם שוקרוס בספרו "הצגה צדדית:
� קיסינג'ר, גיקםון והריסת קאמבודיה". שוק
רום, המהימן מעל לכל ספק, מראה בק-
� פידה, בזהירות ובשיטתיות את "אשמת" קי
�המצולה של קאמנודיה סינג'ר ביצירת יוון
שבאה להציל את כשלון וייטנאם. הטיעון
� החוץ לשעבר נגד קיםינג'ר הוא, כי שי
היה אדריכי' תשוב של תכנון ההפצצה ה-
סודית על קאמבודיה שביצע ממשל גיקסין

̂ז ^^.̂ ̂ו5^^=^^5זו^^ ^.̂ (^=>^6£!̂ ̂-^?;>£ר *11?ז—ד? 

במארס 1969. ההפצצה משכה את היוייטגא-
� מים אל המערכה, וגרמה לכניסתם לקאמ
�קיסיגג'ר נגד בודיה, והביאה להפיכת גילסון
הנסיך סיהאגוק. יורשו, פול פוט הסתבך
במלחמה הרסנית כפולה, תהילה מידי הקו-
מוניסטים הקאמבודים ואחר מידי הפולשים

הווייטנאמים.

• גינוי למפרע
קיסינג'ר נחלץ להצלת עצמי ופירסם מכ-
,אלוגומיסט" שבו הוא מפריך תב ארוך ג
אחד לאחד את שרשרת המאורעות המוצגת
�ידי שוקריס ומראה, כי נפילת סיהאגוק על
הפתיעה את וושיגגטון והיתד. הוצאה של
נסיבות פנימיות, לא אמריקניות. הוא מגלה,
כי פלישת 1970 בוצעה, לפחות חלקית, מ�
שום שצפון וייטנאם השתמשה בקאמבידיח
� כבסיס להתקפות על האמרילנים בדרום
וייטנאם. אולם המניע של שילרוס — טו-
ען קיסיגג'ר, ובצדק — לא היתד. פרשת
1970-1969, אלא מאמץ הליבראלים להציג
את הכשלת המשטר הקאמבודי כתיצאה
�. לכן נעשה ע- �קיסינג'י של הפיכת :יקסון
�הזוועה תה המאמץ להטיל את אשמת מעשי

בקאמבודיה בעקיפין על שכמו של קיסינגיר,
ג ז ר פ מ ל �חהחלטות יגוגו  כך שגם עושי
� �ת קי ספר אהר הקורא תיגר על זכרוט
סיגג'ר, שנכתב — כדברי מתברו — לפגי
שקיםינגיר פירםם את זכרוגיתיו, הוא ספרו
�און "משברי כוח" (בהוצאת של סיום כי
אוטיברסיטת קולומביה, *197). בראון, לש-
עבר חבר בכיי במכון ברוקיטם, משמש
� כיום כפרופסור לפוליטיקה באוניברסיטת ב
דנדיים, וספח הקצר הוא הראשון המעלה
את הטיעון הבא: "ד"ר קיסיגג'ר גראד. כ-
יודע, לאן הוא מנווט את ספיגת המדינה:
אך אילו היתד. לו מפה בראשו, הרי לא אבה
לשתף בידיעותיו עליה את הנוסעים, ואף לא

את הצוות".
האם היד. ?יפיגג'ד אדון התקופה או רק
� תקופתו ז בראון מנסה להציג טיעון יציי
� מאוזן, לדעתי ללא הצלחה. הוא מודה, ע
קיסינג'ד קיבל בירושה עולם מסובך. היא
יתר ממעשים. קיסינג'ר הבטיח בכתיבתו י
� -יאלסוליטיק" ה שמין בעל השקפה של "
מתמידד עם המציאות בזניחת שמרנותו, ב-
�תיטגי. אנלם מעולם יהוד במשבכ המזרח

א טיפל כסיבות ובשורשים של סכסוך, אלא יי

� רק בהשפעותיו. ומ* *שד• זאת בסגגו! דכ

מטי. עמ זאת, היתח תרומתו בכך, שסייע

� ל לעוצמתה האסטרטגית הגו ג ת ס ה ל לגו 
�המועצות. הוא הבחין שברית� ברת של ברית

המועצות משיגה שוויון גרעיני בסיסי עם

�ית. הוא הכין את המינחים ה- � �הב ארצות

�כוח גלובאלי חדשים (דיטאנט) של מאזן

� כדי להעניק לסובייטים אינטרס בשיווי

דפשקל הבינלאומי. אולם הוא לא עקר את

העמדות האמריקניות שנותרו מן המלחמה

� הקרה, כפי שמוכיחים המשבר המזרודתיכו

�1970, ובעיות קפריסין ואנגולה. �ירדי מ ני

�אין היה רוצה שקיסינג'ר יגסה בכנות בי

ליישם במזרח התיכון את תכנית רוג'רס ש-

היתי' לדידו של בראון, התכנית המדינית

דבר המעיד על מגמתו). הוא הטובה ביותר, (

טוען, שאילו ניסה קיסיגג'ר להטיל שלום

� י, בלגמי� את תכנית רוג'רס, לא הי ו פ כ

תה מתרחשת מלחמת 1973. כל זה אירע,
משום שגישת קיסיגג'ר במזרח התיכון חי-

תי' מבוססת על חששותיו מפגי תפקידה של

�  "בלתי
�המועצות באיזור ועל יחם ברית

� משוחד" לישראל, בעוד שלמעשה גיתן לגיק

�ידי אי" מז מחיהשפעמ *ל זמרגיפ על
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אספקת גשק לישראל. הדחייה התקיפה של
�ידי ישראל מקורה בטעווע תכנית רוג'רס על
של קיסינג'ר, כשלחץ על ישראל לסגת.

9 תבונתו של קיסמג'ר
� אולם מבחיגתו של קיסיגג'ר נועדה תכ
גית רוג'רם לשמש כאמצעי להטיל על
הרוסים התגוננות, ולא לפתור את הסבסוד.
היסינג'ר קיווה שייווצר מבוי סתוט בסב-
�1973. לדברי סוד, ומצב זה אמנם נוצר ב
'� בראון, לחץ השגריר קיטיגג על ישראל ש
לא לפתוח במלחמה מקדימה בשגת 1973
משום שהדיסלומטיח של קיסיגג'ר במלחמה
זו היתד. מכוונת ליצור מבוי סתום, לבלום
את הסובייטים ולהשתלט על המצב. לכן
'� ן ל ו ו כ ת מ ב אין ספק, שקיסינג'ר סירב 
�10 באוקטובר ספק את הנשק לישראל ב
973;. ההזדמנות לצמצם את תלות הערביט
�1973, ושר החוץ עשה אז בסובייטים באה ב
ככל יכולתו בדי להבטיח תוצאה, שבח אץ
�ההלם בישראלים השתלט מנצחים. טיפול

לקיסינג'ר ולארצות הברית.
 "מתייחס בחיוב" לקיםיגג'ר ז מ!

בראין

בראוו אינו אומר דבר חדש, לבד מכד
 "תבונתר' של קיםיגג'ו,

שהוא מציג את
�5 עמד מסקנה שאפשר היה לפרט אותה ב
�155. אך האמת היא, שאם אתז< דים ולא ב
רוצה להיות סופר באמריקה, עליך לכתו*
על קיסינג'ר, אך גם להשתדל שלא להתייהמ
אליו בחיוב רב מדי. פרופסור בראוז !ד

ו אשיז

8 9̂ 1x4 תפסת! הציפורים ^יריעות)

חחבדלח, *עת ממי חמוטיט, **$*
מאורי חאש, *עתו *ל אלימו.

,11מטן 9• בסיפורים אלה מתגלח ההכרח כי
אבוד' קיים ונוכח גוכהות מתטחו, וכי אירועי
העבר מתארגנים בתודעה במידת מםוי̂י

שבו הורגים הדברים ממסגרותיהם הימ*"
ריות והאובייקטיביות! אפיזודזת ?לות*ער8
מתארגנות לעיתים בראש מול* ולוטו*
וד�היירארכיה הולכת ומשתנה תדיר, V מ•

�הילדות. התרחקות המתמדת מתוזות
סיפורים אלה הדורים פסימיות ד&רטיגימ•
�כמעט ("אכן גן העדן האלוהי איוו טית
ברשות המעשים. אבל המעשים חט ו*�ץבעי6
אותנו בעולם"), אך אינם נעדרים מ/8מן
ומשובה כל עיקר. הצד ההומוריסטי *ל •<"
פורים אלה נקבע באמצעות ועגתן *י 0*'"
קפות ילדותיות ותמימות, ללא הומרגות 1"
לומנטאר מצד המספרת הבוגרת, גטו ל0*5
כשיחזור התקרית שאירעה למספרת ולי<ןותימ$
"מלך הצריפים", או שיחזורח של שפמ*
הילדים, שעה שהוריהם שלחו אוחט אל טען

 "יזכור"•
לבית�הכנםת בעת אמירת

הסער שבין המציאות כהווייתה ובין ת*"•
� המציאות של הילד התמים יתד 9מח שת
�התומזר בסיפורי*! מן הרגעים המורכבים ודקי
של רות אלמוגן כמו, למשל, חששה של
הילדה בסיפור "הדוד ארוויך, שפמת את
הקובץ הקודם, פן תיגמר המלחמה - חש*
�השחר של חזזזי שגבע מהבטחתו חםרת
לקחתה לאפריקה לכשתיגמר המלחמה. גט
מזיגה זו של עצב והומור, של חלום ופיכחוז,
מקנה לסיפורים האלה איבות מיוחדת וקםט

רב.
סוד קיסמם של סיפורי רות אלמוג פראיימ
המקורית והרעננה, שבה נתפשים הדברים,
ראייתו של ילד, שטרם נכתמה והועבה, אשר
מסתננת דרך תודעה בוגרת ומפוכחת, המצירזן

על אובדן המראות הראשוני*
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