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 כפי אחת, בכפיפה הבל—אות־קרב־ותהילה
 אל־נא־ אל־אנשאצי, של בסיפוריהם המצוי
ועוד. פ׳יאד עורי,

 בדרך־כלל. חכמנית, אינה הסיפורית הטכניקה
 שלמבט קטע אי סיפור הקורא ימצא פה־ושם
 אולם ז משהו מודרניים נראים הם ראשון
 של דק ציפוי לפניו כי יתחוור שני למבט

 את במעט ולו לכסות יצלח שלא "מודרנה"
מסי דוגמה הנה השחוקים. והגישות התכנים

 "הבריחה אל־אנשאצי, עבד־אל־חמיד של פורו
■מלחמת־יוני. לאחר שנכתב מטול־כרם",

מ )קולות בזעקת־שבר ופרץ כמעט יחיא
 בשחר ? מבישה תבוסה נחלנו מדוע : בפנים

 רב-פעלים נלהב, גוש הערבים היו האסלאם
אר וכבשו הישימון מן יצאו הם ועז-נפש.

 רבים, חללים נפלו האסלאם למען צות.
 במאכלים ולזכות לגן־העדן להיכנס שביקשו

 יצאנו אנו והנה יפות! ובנשים משובחים
 כל־טוב! שופע גן־עדן שלנו, מגן־העדן

 גן־העדן למען נפש בחירוף להילחם עלינו
 אמונה. בעלי להיות עלינו שלנו! האבוד

 הפשוטים האנשים על יהבו המשליך כל
 להקדיש הדין מן לרמת־מחשבתם. יורד
 למשכילים הערכה ויותר ■תשומת־לב יותר

 נגעי את החושפים הם־הם כי היוצרים,
 אם היעילה. התרופה את והמציעים החברה

 היוצרים, המשכילים את החברה ■תעודד לא
 תישאר היא שבהם, הגאונים את ובמיוחד

 ובפיגור, במסכנות ובבערות, בחולי שרויה
 !(והקידמה הפיתוח בסולם לעלות תזכה ולא
(67 )ע׳

 ורדי־ כשרון־המספר היעדר של זה רקע על
 יו־ כתופעה לעין מזדקרים דות־צורה־ותוכן

 פנ־ ע׳סאן של המצוינים סיפוריו צאת־דופן
 בלבנון. היושב צעיר וסופר עתונאי פאני,

 כנפאגי של מסיפוריו שלושה מובאים בקובץ
וב ׳תכניתם ברעננות לטובה מפתיעים וכולם

 אמנם שופעים סיפוריו הלא-שגרתית. צורתם
 סי־ מהיות הם רחוקים אך מיליטאנטית דוח

שקו הם אין :מזאת וחשובה > פורי־תעמולה
 לפנינו האמנותית. הבחינה מן תמימים או פים

 שימוש־ ומהו סיטואציה מהי היודע סופר
 מעולה, כנפאני אצל המבנה תחושת ■לשון.

 אישי חוש־הומור בסיפוריו מבצבץ ומדי־פעם

 שאר לכל גמור בניגוד העומד דבר בהחלט,
 ובכיינות־ קדרות הנוטפים הקובץ, סיפורי

 מסממניו אף יש בכפר" "נשק בסיפור נצח.
 בתוך משתזר כשהאבסורד מודרני, עולם של
 כג־ של אחר סיפור !באורח־פלא הכפר חיי

 את הפותח העצבים", התפוזים "ארץ פאני,
 הזוועה רגעי את להעלות מצליח האנתולוגיה,

 לירית! ובנימה אמנותיים בכלים והאבדון
 ב־ הן מרתק לגבול" "מעבר סיפורו ואילו

 זהו שבתכנו. בהעזה והן הצורנית בשלותו
 דברים־כדרבנות המטיח פליט, של סיפורו

 ומאשימו, בארצות־ערב, השליט המימסד נגד
 התלאות מן נכבד בחלק ושרק, כחל ללא

עמו. על שבאו
 להגיש היתד, זו באנתולוגיה בלס של מגמתו
 "לא הפלשתיני. הסיפור של ת ג צ י מ תמונה

 הטוב "את בהקדמתו, הוא אומר ביקשתי",
 שבמיצג. הטוב את גם אלא בלבד, שבמצוי

 סיפורים מלכלול מנוס ראיתי לא כך משום
 לה". מתחת הרבה ואולי בינונית, רמה בעלי
 מסוימים, במקרים היה, שאפשר לנו נראה

ה היסוד שאף יותר טובים סיפורים למצוא
 אחדים סופרים אף יש בהם. יחסר לא ייצוגי
 כמדומה, שרמתם, אף על בקובץ יוצגו שלא
 אבו־ כראשד לסופרים הכוונה לבינונית. ■מעל

 מז( ב״קשת" הופיע מסיפוריו )שאחד שאוור
בג העיר יושב ג׳ברא, אבראהים וכג׳ברא

דאד.
ם. ש.

 באמריקה הדימוקרטיה
 מורה־ סשמש דה־טוקוריל אלקסיס של ספרו
 המהפכה להבנת טוב שאין כשם לדוגמה. דרך

 והמהפכה" שהיה ב״המשטר מעיון הצרפתית
 הדי־ של טיבה להבנת טוב אין כך תחילה,

 הקלאסי בחיבורו מעיון האמריקאית מוקרטיה
ל רק ולא באמריקה". "הדימוקרטיה השני,
 טוקוויל של ספרו משמש האמריקאי משטר

באמרי הדימוקרטיה :דה־טוקוויל אלקסים *
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ר קחמו הנבהל םירורמת ביצמו ךרד־הרומ
לו ללכב היטדקומיד לש התוהמל ףא אלא
ות" לש ,תולובג־שטשוטמ ,בחר םוחת ותוא
־ ות״ו "תיטילופ היגולויצוס" ,"םירטשמה תר
."הנידמה-תר
ך כ לע דמעש ורודב ןושאר היה אל ליווקוט
עיהל הקירמא לש תירבה־תוצרא הדיתעש
ח ר םע דחי ,םלועב הלעמב־ךושאר חוכ תוש
ל ע ופיקשה םהמ .םירחא ךכב ול ומדק -דיס
שחמל ולחלחתהו טעמ אל הדרחב הז יוכיס
ת יברעמה היצזיליביצה תקובא הדיתעש הב
. יטנלטאה סוניקואה לש ינשה דצל רובעל
ו ז תוברתל ןיוצמ יוכיס ךכב ואר םירחא
א יצוהל אב אל ליווקוט ."םיסוס ףילחהל"
רדל ב״הרא לש התיילע .ןיד קוספלו טפשמ
ך ירצש ,יעבטו יחרכה ךילהת איה המצעמ תג
ת א תופצלו תוסנל שיו ויתודלות תא ןיבהל
- ש ומכ שממ יחרכה ךילהת והז .ויתויועמשמ
ץ רא לכב יחרכה היטרקומידה לש הנוחצנ
מהו תוערואמה .תיברעמה הפוריא לש ץראו
־ ימי זאמ וז הפוריאב םיירוטסיהה םיקבא
ה יטרקומידה לש הידלימ םלוכ םה םייניבה
ן יחבהש ןושארה היה ליווקוטש וז ,תינומהה
ן יחבהש םשכ היתונכסב ןה היתויורשפאב ןה
" ןויווש״ה ןיב עלגתהל הדיתעה תושגנתהב
.תאזכ היטרקומידב "תוריח״הו
מ ףסוא אוה "הקירמאב היטרקומידה" ,ןכאו
ש משל תולוכיה תועיבקו תורמימ לש ןווג
ק רפ לכ .םירכזנה םיאשונב םירקחמל וטומ
פי ןוויכ הזיאל רקוחל הדיימה ךרד־ןויצ אוה
ד יתעל־תויזחת שודג רפסה .דבלב וז אלו .הנ
ה קומעה תמאה תדימב תחא אל תועיתפמה
ה מישר תכפוה תחא אל .ןהלש תילאוטקאהו
. םינוש םיאשונמ םיטטיצ ףסואל ליווקויט לע
ת ורמל .ךכל התפמ םירבדה לש תוילאוטקאה
ב תכ זאמ םלועה לע ורבעש םיברה םייונישה■
וריא תוצראבו ב״הראב ,ורפס תא ליווקוט
ת יתיישעתה הכפהמה תובקעב רקיעב ,הפ
ה נה ,התליחת תא אלא ליווקוט האר אלש
ם ויה דע תומייקו־תורירש ויתונקסמ ןדוסיב
ה דותימל ךרד־הרומ םג אוה ליווקוט ךא הזה
א וה .הקימעמו תיביטקייבוא ,תרדוסמ תירקחמ
ב ותכלו■ םימשר ףוסאל עסונה יאנותע וניא
ע הבשחמ טוח .יחטשו■ ירויצ "עסמ־רופיס"

ה דממו הביטקפסרפה דממ לעב ,ןכומו ךור
ת טילק תאו ותעיסנ תא ןווכמ ,עדייהו קמוע
ה הרבחה יכ ןיחבמה הבשחמ טוח—םימשרה
ם יגזמתמה םידוגינ לש תכרעמ איה תישונא
, ולש הדותימה .םמצע ןיבל םניב םיקבאנהו
־ שמה״ל המיידקהש אובמב חמצ הדע תבתוכ
ואמ דומיל התועמשמ ,"הכפהמהו היהש רט
ה דותימ ךותמו ילאטוטה םפקיהב ןמזה תוער
ך ילהתה תפישח בגא תאזו ,הוושמ תירוטסיה
ת ובקעב ועספש םה םיברו .עירכמהו יזכרמה
.ליווקוט
ה יחרכה ךילהת היטרקומידב האור ליוויקוט
־ ומידה ךא .תישונאה הירוטסיהה לע רבוע
יצמ לש תחא הרוצכ תדייטצמ הניא היטרק
עהל רשפאש הרוצכ .תיטילופו תיתרבח תוא
א וה .םוקמו םוקמ לכל היתודסומ תא קית
־ ידה היושעש תורוצה ןווגימב בטיה ןיחבמ׳

ה תחימצ ךרד יפ־לע תאז ,שובלל היטרקומ
ל ש הדוחיי .המוקמ לש םידחוימה םיאנתה ןמ
מצ איהש ךכב■ אוה תיאקירמאה היטרקומידה
ם ירגהמ לש הרבח ךותב ,תישארבמ טעמכ הח
ה איש תא השדחה ץראה יפוחל םמע ואיבהש
ירמאה היטדקומידה .םהימי־תב תוברתה לש
ל ע־הנבמ הניא איה .הטמלמ תחמוצ תיאק
ל ש דבורמ הנבמ איה אלא הטמלמ רדסומ
ר תויב ךומנה בלשה׳ ןמ ,םייטרקומיד םינבמ׳

ה נבמב קר .ןוילעה הבלש דעו הרבחה לש
ם ייטרקומידה תודסומה םילוכי הזכ דבורמ
ם ימאות םהש הטושפה הביסה ןמ ,םייקתהל
ך כב .ותוא םימילשמו■ ותוא םיכישממ ,ותוא
אה הנויבצב היטרקומידה׳ ןיב לודגה לדבהה
, יתפרצה הנויבצב היטרקומידה ןיבל יאקירמ
א יה תויזוכירהו הלעמלמ הארבנש היטריקומיד
.הנמיס
ה לש הנבמה תריקחב קפתסמ׳ וניא ליוויקוט
ק ר הניא היטרקומידה .םייטרקומידה תודסומ
יליביצ ףא איה ,הנימב־תדחוימ רטשמ תרוצ
ת ירוטסיה תינבת תלעב ,הנימב־תדחוימ היצז
. הלשמ הבישחיכרדו םייח-־תוחרא .הלשמ
ם לשה תא ראתל תשקבמה ,וז ףקיה־תובחר
רוטסיהה תקידב ךותמו בורקמ ותניחב ךותמ
ה תוא ךרדה איה׳ איה ,וייוליג לולכמו ולש הי
. ויתובקעב םיכלוהה םירקוחל ליווקוט הרומ
המילשהש "קילאיב דסומ" תאצוה התשע הפי
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־ רקוימידה" םוגרתב ירבעה םירפסה ףדמ תא
ם וגרת רחאל הנש םירשע ,"הקירמאב היט
ל א ךלוה וניאש ,ארוקה ."היהש רטשמה"
ף א וב אצמי ,וארקל ביוחמה דימלתכ רפסה
־ אמ לש וביטל תוילאוטקאו תועלוק תונחבה
ץ וח־תוינידמ לש הביטל ,ונימיב םינתיאה־קב
סתש תורחא תויוסחיתהו יטרקומיד רטשמב
־ יס תאו תואיצמה תא ןיבה ביטיהל ול הנעיי

ם גרות רפסהש דיעהל יואר ,תאז םע .הייוכ
ה אירק רמוחכ ול וקקדזיש הלא ליבשב םג
ם אש אלא ,רתוי םייתטיש םידומיל ךרוצל
ו טמשוה יכ לע רעטצהל שי ףוס־ףוס םגרות
ל ע זמריי ףאש אלב םיקרפ המכו המכ ונממ
ם תסה־ןמ .םוקמ םושב ירבעה ארוקל ךכ
־ שהלו ותסיפתל ידמל הפינחמ הכרעה ךותמ
.הז ארוק לש תמדוקה ותלכ

םלועה־תמחלמ
ת ודלותב הארונה ,הינשה םלועה־תמחלמ
ה מוצעה תומכה תא הירחא האיבה ,תושונאה
סיהב םללכבו ,היגוסל תורפס לש רתויב
ב םיעיפומו םיפיסומ ןיידע .תיאבצ הירוט
ר ואיתב םידקמתמה רקחמ־ירפס הבר תופיכת
ם וי לש וליפאו ,תחא הכרעמ לש ימארונאפ
ה נמנש ימ ,גנאי רידאגירבה לש ורפס .דחא
ך כירחא השענו יברעה ןויגלה ידקפמ לע
קבמה םירפס םתואמ והירה ,ל״הצ יכירעממ
ה פקיה .הלוכ המחלמל ךרד־ירומ שמשל םיש
פוה רופסמ״סימוצעה היטרפו המחלמה לש
־ ורכו הרצק הריקסל חרכהב הזכ רפס םיכ
, הנאיאטנאס ירבד תא טטצמ רבחמה .תיגולוג
ה תויחל וילע רזגנ הירוטסיהה תא חכושה" יכ
ו טומ והז .ותביתכ ךרדל קודיצכ ,"שדחמ
ר שק לכ ןיאש םושמ קר אל ,קדצומ״יתלב
" התב הטילשה ןיבל הירוטסיהה תעידי ןיב
ך ייש וניא ודפסש םושמ■ רקיעב אלא היכיל
ה פי ."םיחקלה תורפס" התונכל ןתינש וזל
ך ייש רפסה■ ןיאש ותמדקהב ךלאו ר״ד בתוכ

, "םייסאלק״ה וא "םילודג״ה המחלמה־ירפסל
ה בחר העירי תשירפ ןה ויתולעמ יתש םלוא
ט והרה ונונגסו המחלמה תוערואמ לש
.ךשומהו

־ לי׳צר׳צ"תיטירב השיג איה גגאי לש ותשיג
סיהה לש ותסיפת םע םיכסמ אוהו■ ,תינאי

ד וגינב תאז} רפור־ר1ורט יטירבה ןוירוט
. ׳ג .א ,רחא יטירב ןוירוטסיה לש ותסיפתל
ה מחלמה תמשא תא הליטמה ,(רולייט .פ
. דבלב ףרוטמה־גיהנמה רלטיה לע היתוויעו
וגב תוגהל" ,בתוכ אוה ,"הנובתה ןמ" ןכל
ה יתועווזמ תוצלפ ךותמ רשא ,רוד לש ולר
ס ייפל שקיב הנושארה םלועה־תמחלמ לש
ן כ רעישש אלב ,עלקנ ךכיפלו ,לעילב־ינב
."םייתעבש ינלטק קבאמל ,שארמ

, תומחלמ יתשל המחלמה תא קלחמ גנאי
ד חא ןמזב ,תונוש תוריז יתשב ושחרתהש
ה המחלמה״ו "תינמרגה המחלמה"—ךרעל
ל ש רשי ךשמה התיה הנושארה ."תינאפי

פמ ןויבצ השבלש ,הנושארה םלועה־תסחלמ
ם יילאטורבהו םישדחה תוחוכה ללגב יתצל
יח תניחב ,הינשהו ,ץרפ התועצמאב ואצמש
.ןיסךאפי תמחלמל ךשמהכ ,שוד

* ושארה המחלמה רחאל עריאש המל דוגינב
ה תלאש" הינשה רחאל הררועתה אל ,הנ
ו לחנ ןאפיו הינמרגש םושמ קר אל ."המשא
ו ז המשאש םושמ ףא אלא תחצינ הסובת
המבש םושמ ןכוי ,רועריע־־אללו תצרחנ התייה
ה תיה אלש תילאטוט המחלמל התיה הכל
ת ינמ־לע הלהונ אלש המחלמ ז התמגודכ
ת א הריזחה אלא רתוי םיבוט םיאנת גישהל
ה פאשב ,רתויב תוחנה הבלשל תושונאה
סה אל םיבר םירקמבו—יאנת־אלל העינכל
.דבלב תוומ העבת אלא העינכב הקפת

1939/1945 1 םלועה־תמחלמ :גנאי .ם ,גירב *
, "תוכרעמ" תאצוה !היבשח הירא :םוגרת

.׳טע 420 ז 1969

ך שמה אוהש םלועב םויה ונא םייח ,השעמל
ת ומחלמה ןמ הברה .הז םיניינע־ךלהמל רשי

ן הל ועבק הלודגה המחלמה רחאל וב ולהונש
א וה םייח ונא וב םולשה וליאו ,המוד הרטמ
א יה ףא תרתוחה ,"הרק המחלמ" לש םולש
צמאב ינשה דצה תענכהל אלא הרשפל אל
ק ר .הקווד ברק״תוכרעמ לוהינ םניאש םיע
ך פוה םישידחה קשנה־ילכו תוחוכה־ןויווש
ה ז ןיממ המחלמ ."המיא־תיירטמ״ל התוא
םירובס ,דוע תירשפא הניא גנאי ראתמש
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