
בעצמו היסטורי מעטה אלא היטראלית, ההיסטוריה על סרט רק אינו "אקסודוס"
 במקום שלה, התקומה אפוס שייכתב הצעירה ישראל של הלב משאלת את שהגשים לרומאן מלאו שנה שישים

 הממסד לתכתיבי ציית הציונות, בשירות מגויס לסופר היה עשור במשך יוריס. ליאון הצליח רבים שנכשלו
 לכרטיס רוח, להלך "אקסודוס" נהפך לסרט היה כשהספר הרוויזיוניסטים, חמת את עליו ועורר גוריוני הבן

 האוסקר, בפרס שזכתה "אקסודוס", מתוך הנושא נעימת החדש. היהודי של גוף לדימוי ישראל, של ביקור
לראות ביקשו לישראל שהגיעו תיירים אלפי הברית. בארצות יהודיות ובחתונות מצווה בר בטקסי הושמעה

ברומאן כנען בן ארי מתגורר שבו הקיבוץ דפנה, גן את

שליט דוד

 כבר לסמל היתה "אקסודוס" המעפילים וניית ץ ך
.1947 בקיץ ישראל לארץ מאירופה מסעה בעת

\ L בלב האונייה את תקפו בריטיות מלחמה ספינות 
הנוס את לשלוח במקום חיפה. לנמל אותה וגררו ים

 לגרשם בחרו בקפריסין למעצר שואה, פליטי 4500 עים,
 הידהר האונייה שם גרמניה. אדמת אל לאירופה, חזרה

 המשיר והעולם לחרות, מעבדות ישראל בני יציאת את
 בנובמבר המובטחת. מהארץ הגירוש מסע אחרי לעקוב

 מדינות, לשתי הארץ חלוקת על האו״ם הצביע 1947
וערבית. יהודית

פע כמה בכתובים תועד "אקסודוס" של מסעה
 לכתוב ההלה הבס ברכה והסופרת העיתונאית מים.

 תש״ז", אירופה יציאת קורות - שניצחה ״הספינה את
 חרא־ יורק "ניו שליחת גרובר, רות הפרשה. כדי תור
 להתלוות שהורשתה היחידה והעיתונאית טריביון" לד

 Destination Palestine: את כתבה הגירוש, למסע
The story of the Haganah ship Exodus

 ביידיש, ספר בארגנטינה לאור יצא 1950 בשנת .1947
 מנוסעי פרלוב, יצחק מאת תש״ז" אירופה יציאת "אנשי

 גוף זו. בפרשה ובדיון עובדות ששילב הראשון האונייה,
 אוניות לצד לרגל עלייה למוקד היה הפגוע האונייה

המ חיפה. בנמל שעגן הצללים" "צי נוספות, מעפילים
 ועל היהודי "הגורל על שם נאם ליוויק ה. היידי שורר

 הצעה דחתה חיפה עיריית בימים". יהודיים דרכי־נוד
 פרצה ענק דליקת צף. למוזיאון "אקסודוס" את להפוך

 נמכרו שרידיה .1952 באוגוסט שרב ביום סיפונה על
מכן. לאחר בה לדבר ומיעטו לגרוטאות

 אירועי את תיעדו רבים מלחמה וכתבי סופרים
 ז׳וזף ריינולדס, קוונטין ישראל, של העצמאות מלחמת

 את 1949ב- פירסם קסטלר ארתור גרוסאר. סרז׳ קסל,
 מאז ישראלית הארץ ההיסטוריה והגשמה", "הבטחה

 את 1950ב- פירסמו קאפה ורוברט שו אירווין .1917
Report on Israel. הג והרומאן רבים, תיעוד ספרי

 צלח לא הארץ־ישראלים הסופרים מן איש חסר. דול
 הרגש ושילוב הכללי המבט להם חסר כי אולי במשימה,

הפקה על בביקורת רחבים. קהלים שתסחף ביצירה

 על מוסינזון יגאל מאת הנגב" "בערבות של באנגלית
למ כי אטקינסון ברוקס כתב 1954ב- ברודוויי בימת

 ניתן שלא הישראלי, לקהל עמוקה משמעות "יש חזה
 שתורגמה הישראלית היצירה מעט לכאן". להעתיקה
 של העניין מתחומי חרגה לא 50ה- בשנות לאנגלית

מצומצם. יהודי קהל
 העיתונאי הפגיע קאן בפסטיבל אקראי בפגישת

 לכתוב מורואה אנדרה והביוגרף בסופר קיסרי אורי
 תוך היסטוריה "זו מורואה: ישראל. על היסטורי רומאן

 לזה לקצה. העשייה תגיע מתי לדעת ואין עשייה, כדי
 לצורך [.,.] באופי צורך יש בכישרון. רק לא צורך יש

רולך*. רומן אחד או בלזק, אחד דרוש האופי
 היהודי סיפור את עצמה על לספר רצתה ישראל

 העבר. את שמחק הים, מן שנולד אליק הארץ, בן החדש,
 של בניהם בעצמם האמריקאים, היהודים הסופרים אבל

הגי בסיפור שבויים היו באירופה, הפוגרומים פליטי
 בנעוריו כתב לוין מאיר האמריקאי הסופר משלהם. רה

 את הנוטש יהודי צעיר על ,He, Israel ראשון, רומאן
 זהותו, אחר חיפוש במסע ויוצא בארה״ב הגויה נערתו
 ראה לוין ישראל. לארץ ומשם בפולין אבותיו לארץ
 מושלם. הברתי צדק של משיחי מעשה לארץ במסע

ההשתל ומאבק ההגירה אור. ראה לא מעולם הרומאן
 תפחידונו", ו״אל אבי" "בית במרכז גם עמדו בארץ בות
 ,1959מ- "אווה" ספרו גם כך לוין. שעשה סרטים שני

 אווה גן. רמת תושבת לב, אידה של יומנה על שהתבסס
 נוצרייה של זהות הלובשת מגליציה יהודיה צעירה היא

 אס־ קצין של בביתו כמטפלת לעבוד מתקבלת כפרית,
 המלחמה בתום לאושוויץ. ונשלחת ונתפסת בורחת אס,
לישראל. עולה היא

 מאת "הלהטוטן" הרומאן גיבור גם היה שואה פליט
 במחנות שאיבד מולר, הנם .1952מ- בלנקפורט מייקל

 בעקבות החדשה. לישראל מגיע בנו, ואת אשתו את
וני הארץ ברחבי במנוסה פותח הוא שוטר עם תגרה

 לסרט, נהפך הספר קיבוץ. בת של אהבתה בזכות צל
 "אנוכיות הפליט חרדת את הגדירה בישראל והביקורת
חולנית".

 המחבר הסיט 1955מ- האחרון" "הפיתוי ברומאן
המקו מהקשרה טוביאנסקי פרשת את וירטל ג׳וזף

 מוותיקי טוביאנסקי היה במציאות הגירה. לסיפור רי
 מאירופה הנמלט מרמורק ויקטור זהו וברומאן הארץ,

והש בושה רגשות מלאי אשתו, עם יחד המלחמה ערב
 מואשם הוא הארץ. לאנשי ומנוכר זר חש מרמורק פלה.

 אשתו להורג. ומוצא בכפו עוול לא על בגידה במעשה
אמריקאי. עיתונאי בסיוע שמו טיהור על נלחמת
 הרומאן לאור יצא 1958 בספטמבר דבר. נפל ואז

 החזיק ההעפלה סיפור יוריס. ליאון מאת "אקסודוס"
 מלודרמטית עלילה שילב הרומאן מהספר. כשליש
והמא הציוני הרעיון התעוררות של ההיסטורי בסיפור

המדינה. להקמת בק
 שהציע הראשון האמריקאי הסופר היה יוריס ליאון
 כנען, בן ארי - הארץ בן שהוא ראשי גיבור לישראל

"אק של ההעפלה מבצע על ואחראי ב׳ עלייה מפקד
 חי אביו ארץ־ישראלית. נקודה היתה ליוריס סודוס".

 אחים, שלושה לאמריקה. בדרכו כשהיה בארץ קצר זמן
בישראל. לחיות נשארו יוריס, של דודים

הש העולם במלחמת האמריקאי בצבא שירת יורים
 שירותו בעקבות נכתב )1953(שלו הקרב״ ״זעקת נייה.

בספר היה השקט. האוקיינוס בדרום האמריקאי במרינם

 פירסם יוריס בו. הוצנעה האנטישמיות פטריוטי. טון
הש נטלה העלילה הזועמות". "הגבעות שני, ספר מיד
 ישראלי ארץ חייל - ירושלמי אהרן דודו, מחיי ראה

 ושוב ונתפס ברח הגרמני, בשבי שנפל הבריטי בצבא
 ישראלי הארץ הגיבור היוונית. המחתרת עם ופעל ברח,
 למחתרת המסייע אמריקאי לעיתונאי יוריס אצל נהפך

 פירסם הוא השינויים. את אהב לא ירושלמי היוונית.
שברחו". "שלושה הרומאן גירסתו, את 1957 בשנת

 לכתוב במטרה לישראל יוריס הגיע 1956 במארס
 ישראל. תקומת על הגדול" "החלום ושמו חדש רומאן

 פרק לא עלילה, תקציר לא סיפור, עדיין לו היה לא
 של הגדולה ההצלחה אחרי מיד דמויות. ולא לדוגמה
 "החלום שגם צפוי היה והסרט, הספר הקרב", "זעקת

ההסר זכויות את מכר יוריס לקולנוע. יעובד הגדול"
 לכתיבת התחקיר את מימן וכך אם־ג׳י־אם, לחברת טה

לישראל. הנסיעה את כלומר הספר,
 לארץ, בינו ההדוק הקשר נוצר בו הרגע היה זה
 לסופר יוריס היה בשיאו מעשור. למעלה שיימשך קשר

 על ריחיים היה השפל וברגעי הציונות, בשירות מגויס
 ענף מקים לורך, נתנאל ישראל. ממשלת של צווארה

 סיפק אנג׳לס בלוס לקונסול שהיה בצה״ל היסטוריה
 בארה״ב, אז שביקר אלון, יגאל ראשון, מרואיין ליורים

בס צפה יוריס לארצם. שחזרו מח״ל מוותיקי כמה ועוד
 הגיעו עם הקונסוליה. ברשות שהיו דוקומנטריים רטים

 את שסיים הרטוב, אילן מלווה, לו הצמידו לישראל
 כתב הרטוב שמונה). חלסה(קרית מועצת כיו״ר כהונתו

היישוב. בתולדות ידען ונחשב "הדור" בעיתון מעט
 דוד אנשים. מאות עם ודיבר הארץ את סרק יוריס

 וסירבו רומאנים כותב בו ראו שרת ומשה גוריון בן
 פעולה. שיתפו ידין ויגאל טבנקין יוסף עמו. להיפגש

 צו־ התלהב. ורשה, בגטו המרד ממנהיגי צוקרמן, אנטק
 ספרו לצורך לתחקיר גם יוריס עם וישב הוסיף קרמן
בגטו. המרד על ״,18 ״מילא הבא,

הפ לא שבהן שעות, שלוש יורים ישב דיין משה עם
 משלים מידע קיבל יורים שרת. את להשמיץ דיין סיק

 אצ״ל. מנהיגי עם גם נפגש הוא דיין. של ומאמו מאביו
הר בנימוס. והודה במסמכים, עיין להם, הקשיב הוא

 ידי לצאת כדי זאת עשה שיורים התרשמו וויזיוניסטים
 הממשלה ראש ממשרד קולק וטדי פרלמן מויש הובה.

 האמריקאי הנחתים חיל במפקדת שלו. הקשר אנשי היו
 "זעקת בעקבות פלאים עלה למרינס הגיוס כי הכריזו
דומות. לתוצאות קיוו בישראל השלטון וראשי הקרב"

 בנגב, סיור במשימת צנחנים ליחידת צורף יוריס
 שאף פרא "במקומות וירדן, מצרים עם לגבול סמוך

הנ את חצינו רגע. אותו עד ראה לא מלבדי אמריקאי
 29ב- יורים. לעצמו רשם השבטים", 12ו- משה של תיב

 לעיתונאי נהפך יוריס סיני. מלחמת פרצה באוקטובר
 לארה״ב חזר 1956 בדצמבר ימים. כמה למשך צבאי
 בסוף פרלמן. עם רצוף קשר על שמר הוא בכתיבה. והחל
 שם נבחר הכתיבה. ממלאכת מחצית השלים 1957 יוני

"אקסודוס". - לספר חדש
 של סיפורה את לספר בכוונתו אין כי הכריז יוריס

 ששותף הממוצע, "לאמריקאי אלא אוהד, לקהל ישראל
העי מישראל". היהודים עם ענקית מוסרית למורשת
 החוץ משרד לבקשת אותו שאירחה בונדי, רות תונאית
 ששטח המטרה ממוקד מהאיש נרתעה שבחיפה, בביתה
 החודשים מספר שלו. הזמנים לוח את במדויק לפניה

הפ מועד עד התסריט, ואז הספר לכתיבת הדרושים

 מהישראלים. נלהב יורים הצילומים. ותחילת רסום
במ המרינס. ללוחמי הפלמ״ח אנשי את השווה הוא

 להישאר בונדי לו איחלה טוב" "יהיה הסאטירי דורה
 ישראלים, עוד שיכיר כדי חודשים כמה עוד בישראל

 שלו שהספר כך ישרים, כולם ולא יומיום של אנשים
ריאליסטי. יותר יהיה

 בגי־ מלים מיליון לרבע קוצצו מלים וחצי מיליון
 הרצל, כולו: הציוני האפוס את שכללו סופית, רסה

 הלאומי, והמאבק העליות הפוגרומים, דרייפוס, משפט
 בני כנען, בן משפחת של הגבורה בעלילות המגולמים

 לארי עד המחתרות, בין שהתפצלו השלישית, העלייה
 מהאונייה שירדו "אקסודוס" ופליטי הלוחמים, וחבריו

העי דמות את לרומאן הוסיף יוריס למאבק. והצטרפו
 האונייה למסע המתלווה פרקר, מרק האמריקאי תונאי

 האמריקאית האחות פרימונט, קיטי ואת לעולם, ומדווח
הכיר פרקר למסע. נלווית היא שגם הפרוטסטנטית,

 "כל הזה": ב״העזלם כתב אבנרי אדרי
 מדריך בפי שהושמעו ההבל פספוסי
 שהופרחו הצ׳יזבטים כל זריז, תיירים

 שנור באסיפת שליח ידי על פעם אי
 סיסמה אף על דילגו לא ציונית.

 השלים 1959 בסוף אבל אחת". שדופה
 רבי ברשימת שבועות 61 "אקסודוס"

 שלוש תוך סיימם. יורק הניו של המכר
עותקים מיליון כעשרה נמכרו שנים

 של תפוחים כ״עוגת אותה ומתאר מנעוריהם קיטי את
 יוסף של העברי בתרגום בשכנות"(כך הנערה [...] אמא

 ובקארן, החדשה, ובארץ בארי מתאהבת קיטי נדבה).
האונייה. מנוסעות נערה

 מוטיב היה זר למאבק אמריקאי גבר של התגייסות
 הרחב. לקהל היצירה לקירוב שסייע מקובל ספרותי

צל ו״למי לנשק" "הקץ בספריו המינגוויי, אצל כך
 Everybody Comes" במחזה וכך הפעמונים״, צלו

to Rick's,זו ב״אקסורוס" "קזבלנקה". לסרט שהיה ״ 
אינ בקשר ההרוג בעלה זכר את הממירה אשה דווקא
עברי. לוחם עם טימי

 כתב את קרא החוץ, במשרד ביטחון קצין לשם, משה
הע 1958 בינואר בתיקונים. ליוריס וסייע הסופי היד
 לא מספר קיבל "(יוריס) המשרד. לראשי דו״ה לשם ביר

הפס באותם בייחוד לו שהצעתי תיקונים של מבוטל
 נגד במערכה האצ״ל של חלקו להאדיר ביקש בהם קאות

 שדגלה ההגנה של דמותה למעט כך ידי ועל הבריטים,
 כל לתביעותי להיענות המחבר(מוכן) היה כן בהבלגה.

הוצ היהודיים השלטונות של ידועים שמעשים פעם
 לסיפור התייחס לא לשם של הדו״ח שלילי". באור גו

 בעלילה, הלאומיים למוטיבים רק הרומנטי־מלודרמטי,
הדו״ח. כלשון ישראל" "צרי הרשעים, לעומת הגיבורים
התנכ חוב את שמשלם כמי יוריס את איבחן לשם

 מיהדותו. ורחוק לנוצרייה נשוי בהיותו עמו לבני רותו
 על ה־ספר זה במשימה. "הצלחת ליוריס: כתב פרלמן

 אותך אחבק ניפגש, כאשר אותך. מזהיר אני ישראל.
חודשים". במשך
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יש של העשירי העצמאות ליום סמוך קרה זה כל
 היהודית־ הקהילה את הציפה היסטורית תחושה ראל.

 השנה ראש למחרת הספר: פרסום מועד אמריקאית.
תשי״ח.

 המעפילים במציאות בסיסיות. עובדות שינה יוריס
בקפ המעצר ממחנות בבריחה ולא מצרפת, הפליגו

 נוסעי מספר את צימצם יורים בספר. כמתואר ריסין
שפ רעב שביתת לעלילה הוסיף הוא .61 ל-! האונייה

 ו״דב גולומב" "אליהו אחרות, אוניות נוסעי בקרב רצה
 "אקסודוס" מעפילי מנצחים בספר קודם. כשנה הוו",

 את פגש לא כלל יוריס הארץ. לחופי ומגיעים במאבקם
 ממילא היה כנען בן ארי האונייה. מפקד הראל, יוסי

 מוביל כנען בן מפקדים. דמויות כמה של חופשי שילוב
 האצ״ל של פעולה היתה שזו אף עכו, לכלא הפריצה את

 במלון הפיצוץ גם להגעת"אקסודוס". קודם והתבצעה
קודם. כשנה אירע בספר המתואר בירושלים דוד המלך

כר שלושה - ״אקסודוס״ של הסופי היד כתב
 נשלח - טלפון מדריכי של בגודל כרסתניים כים

 בלוס החדש הקונסול אבנון, יעקב אנשים. לכמה
 וייצמן מכון נשיא וייסגל, ומאיר פרלמן מרש אנג׳לס,

 המיועד. הסרט במאי פרמינג׳ר, אוטו של קרוב וחבר
 גו־ בן דוד הממשלה ראש - נוסף קורא רצה פרמינג׳ר

 יחסי תעשה הספר דש על שתופיע ממנו המלצה ריון.
 בשלב גוריון בן "המלצת נרתע. וייסגל לסרט. גם ציבור

 לחכות כדאי תעמולה. ככתב ׳אקסודוס' את תכתים זה
הספר". יציאת אחרי עד

 קיבל הברית בארצות אז ששהה ברטוב חנוך הסופר
 ממנו. גרוע ספר לכתוב אפשר "אי ידיד. דרך עותק

 מבין הוא גאון. הוא הספר ׳מחבר לי: אמר ידידי [...]
 הספר גיבורי האמריקני. היהודי של הנפשי המערך את

המעו אלמנטים גדוש הספר גויים. אלימים, לוחמים,
 גויים, שהם משום היהודי של התנגדותו את תמיד ררים

 הם כאן אבל - היהודים רודפי מתכונות שהם משום
בר כתב האגדה׳", החלום, להם נתגשמו כאן יהודיים.

שהת בביקורת אמריקה". וכל ישראלים 4״ בספרו טוב
 פרנק המבקר כינה Jewish currents ברבעון פרסמה
הרפ סיפור [...] סינתטית ״יצירה הספר את קנטור,
 הדמויות רוב [...] עצי אהבים ורומאן חלקלק תקאות

 מעיוותים סובל בלתי־אפשרי, הדיאלוג סטריאוטיפיות,
שלו". הציונית האידיאולוגיה בגלל מוטעות ותפיסות
הדפ והופיעה עותקים אלף 375ב- שנמכר אחרי

 להבין כדי לספר קנטור חזר רכה בכריכה ראשונה סה
 יוריס כי קנטור גם הסכים מחודשת בקריאה טעה. היכן

 יהודים כאן "אין חדש. יהודי אמריקה ליהודי הציע
 אין מנוולים, אין ולעמם, לעצמם טובים, כולם רעים,

 פושעים אין הרוצחים, עם פעולה ששיתפו יודנראט
 שמוכרים יהודים ואין לפקה, כמו יהודים גנגסטרים

 ארי נאצל. למאבק שותפים היהודים כאן אחיהם, את
בר שיילחם האיכר־בוקר קופר, גרי של כסוג כנען בן

 היהודים ושמשון. דוד אלא מהשטייטל, היהודי לא עים.
 היהורית־אט־ הפנטסיה האדמה". אל ששבו התנ״כיים

 הישראלי האפוס את הפכה קנטור, גרס הזאת, ריקאית
 האחרים האוהדים גם [...] דתית־למהצה. ל״מיסטיקה

 מה בספר קוראים - האנטישמים - ׳אקסודוס׳ של
חפץ". שלבם

המהדו .1959 בדצמבר הופיע העברי התרגום
 כתב אבנרי אורי ימים. שבוע תוך אזלה הראשונה רה

 אי־פעם שהושמעו ההבל פטפוטי "כל הזה": ב״העולם
 הצ׳יזבטים כל פתאים, באוזני זריז תיירים מדריך בפי

 שנור באסיפת ציני שליח ידי על פעם אי שהופרחו
 בסוף אחת". שדופה סיסמה אף על דילגו לא ציונית.

 רבי ברשימת שבועות 61 יוריס של הספר השלים ,1959
במ שבועות 19 מהם טיימס״, יורק ה״ניי של המכר

 מיליון כעשרה נמכרו שנים שלוש תוך הראשון. קום
ובסתר. בגלוי שונות, בשפות הופיע הספר עותקים.

4 בעמוד המשך

1 מעמוד המשך
מעצ בעת הספר את לתרגם החלו טמילים מנהיגים

 מלא. לתרגום בקשר החוץ למשרד פנייה ונעשתה רם,
 לסינהלית. תרגום לגבי התעניינו ברנגון מהשגרירות

היצירה. על חזקה כבעלת נתפשה ישראל
 הקולנועי. המדיום על יוריס חשב מלכתחילה

 סרט. לעלילת שיתאימו אתרים חיפש בישראל בביקורו
 על לעולם מדווח פרקר הראשי. גיבורו את תיאר גם כך

רג שש חסון, "אדם כנען: בן ארי עם הראשונה פגישתו
 כמראה ומראהו כחולות, ועיניו שחור שיערו גובהו, ליים

 היה יוריס פרמינג׳ר בעיני קולנוע". בסרט ראשי גיבור
 ברומאן מלה בין מבדיל שאינו גרוע דיאלוגים כותב
 סרט. לממדי עצום היה המילולי הגודש בתסריט. למלה
 אלא המדינה בהקמת נעצר לא יוריס של העלילה סיפור
 ארי לישראל. הסופר להגעת חופף ,1956 שנת עד נמשך

 הרצון על ומדבר בצה״ל גבוה קצין כבר הוא כנען בן
 רמז בו, ולעלות סיני הר את ולמצוא הגבול את לחצות
 ורודפת טהורה קאוץ, .1956 של הצפוי הצבאי למבצע
 יוריס מדבר. נח״ל בקיבוץ פדאיונים בידי נרצחת שלום,

 בנח״ל שנרצח רוטברג רועי של דמותו לבת אותה הפך
 של קברו על דיין משה של נאומו את עיבד יורים עוז.

 "איננו הירצחה: קודם קארן של בפיה אותו ושם רוטברג
 יום שם יושבים הם מסכנים. אותם על לכעוס יכולים

 ומשקיפים כחיות כלואים חודש, אחר חודש יום, אחר
 זהו ארי. את שוברת רציחתה המוריקים". שדותינו על

 ברגשות המתקשה הקשוח, הארץ בן אצל היחיד הרגע
 כדי בספר שלמה שורה רוקן יוריס הספר. אורך לכל

 סדר בכה". כנען בן "ארי בלבד: מלים ארבע בה להציב
 ל״אקסודוס", סוף קארן, של קבורתה לאחר בקיבוץ פסח

הספר. את חותם
המ להקמת במאבק רק שיעסוק סרט רצה פרמינג׳ר

 דלטון יוריס. של התסריט גירסת את פסל הוא דינה.
הקו מראשוני הקרב", משדה שב "ג׳וני מחבר טרמבו,
 הוליווד", של ב״עשרה חבר הקרה, המלחמה של רבנות

הסופי. התסריט את כתב
 או רעיון סצינה, אף בסרט נותרו שלא טען יורים

 של שעניינו קולק את הזהיר הוא מספרו. דמויות אפיון
 בסרט היטב מיוצגים לא בפרט ישראל ושל היהודי העם

 גוריון לבן פרטית הקרנה מיד לארגן בקולק והפציר
 קובלנת את הפיץ קולק בציבור. ייחשף שהסרט לפני
 בהקרנה "להנאתכם". ההחלטות, מקבלי לכל יוריס

 הביע צה״ל ומפקדי שרים גוריון, בן בנוכחות מיוהדת
הסי כל על מהסרט, רצונו שביעות את הממשלה ראש

"'אק לפרמינג׳ר: כתב וייסגל שבו. ההיסטוריים לופים
 אלא הישראלית, ההיסטוריה על סרט רק אינו סודוס׳
בעצמו". היסטורי מעשה

לה מסיבית ותמיכה סיוע הגישה ישראל ממשלת
 כוחות מתן שירותים, על סובסידיות הקולנועית. פקה
 אוניות תנועת ועיכוב חיפה נמל חסימת וציוד, צבא

 בהעדר להפגנות. יצאו ישראל ערביי הצילומים. לצורך
 "ערבים בספר: הכתוב על הסתמכו הם לתסריט גישה

ומח אותן הורגים היהודיות, הבחורות את אונסים היו
 וקיטי ארי שבו קטע צוטט להוריהן". בשקים אותן זירים

 עליהם "עטים יוריס, פי על ובהגיעם, לנצרת נוסעים
 הצעות להם ומציעים מלוכלכים, ערביים נערים מיר

 אחיותיהם עד פורנוגרפיות, מתמונות - שונות מסחר
 עוד ובתולות". צעירות שהן הבטחה מתוך בשכר, -

 כמדיפות הערביות הנשים את תיאר שיורים כך על מחו
 הספר כי נטען העברית בעיתונות נעים. בלתי גוף ריח

 על התרגש לא ערבי "שום רב. זמן כבר בדוכנים נמצא
 ההסרטה, רקע על וכעת, בספר", הערבים דמות תיאור

הערבי". הציבור את להסית פתאום "נתעוררו
 ממפ״ם חמיס יוסף ה״כ עם להיפגש ניאות פרמינג׳ר

הג הנימה את ריכך טרמבו בתסריט. לעיין לו נתן ואף
 אזכורים צומצמו יוריס. של מהתיאורים בחלק זענית

 התווסף אך הארץ, על אלוהית זכות ציון או תנ״כיים
 איפשרו הסרט צילומי לערבים. המסייע נאצי קצין

 תמיר שמואל עו״ד אצ״ל. לוותיקי גם זכות־ערעור
 פיצוץ בסרט יתואר כיצד פרמינג׳ר אצל לבדר ביקש
 אצל מוצגת עכו לכלא הפריצה ומדוע דוד, המלך מלון

ההגנה. ידי על שנוהל כמבצע יוריס
 והתלהטה שבה המחנות בין הפוליטית היריבות

 של יורק בניו לאור יציאתו על הידיעה עם 1961 בשנת
היה הכט קסטנר. משפט על הכט בן של ספרו "כחש",

 מאז ישראלים הארץ הרוויזיוניסטים של הבוטה הדובר
 שני כתב הוא השואה. בתקופת היהודית לזהותו התוודע
 התרמה מסעות ערך אירופה, יהדות גורל על במה מופעי

הברי השלטון נגד האמריקאית בעיתונות מודעות ויזם
 האוטוביוגרפיה בבריטניה. שנים במשך הוחרם הכט טי.

 המסיים והפרק ,1954ב- הופיעה ",20ה- המאה "בן שלו,
 הכט "אלטלנה". הנשק אוניית של גורלה על הוא בה
 כתב בלו סול מפא״י. של לממסד שנאתו את הסתיר לא
 ההברה בעיות על הכותבים ההתלתולים "בין הכט: על

אריה". כמו שואג הוא היום,
 בקרב ללעג היתה הכט של "המאוחרת" היהדות

 עתה שרק מאדם לצפות אפשר כבר "מה מתנגדיו.
האוטו צאת עם בישראל התלוצצו מצווה", בר הגג

 שו־ להוצאת מחאה מכתב שלח וייסגל שלו. ביוגרפיה
 לאסוף החל הכט ".20ה- המאה "בן של המו״לים סטר,

 והפך בירושלים אז שהתנהל קסטנר משפט על חומרים
השואה. בתקופת מנהיגיה ומחדלי מפא״י על למתקפה

החומ את לערוך הכט החל "אקסודוס" צאת עם
 והוציא - בישראל ביקר לא מעולם הוא - שאסף רים

 ספר הרוויזיוניסטי לימין היה לפתע "כחש". את לאור
 תמיר. שמואל עו״ד במשפט, הסנגור גיבור, עם "משלו"

"הת כתב: בעבר, אצ״ל איש גולן, אביעזר העיתונאי
 של האמת יורים, ליאון של המתקתק ל׳אקסודוס׳ שובה
השחרור". מלחמת על ולח״י אצ״ל

 צריך כי למסקנה ואהרים קולק הגיעו 1962 בתחילת
 הכט העניין. בסוד הוכנס גוריון בן להכט. תשובה ספר
 אז - גוריון לבן מסר קולק .1964 באפריל לעולמו הלך
בח ששודרה הידיעה נוסח את - ממשלה ראש לא כבר

כע ששודר המקוצר הנוסה את וגם ישראל, בקול דשות
 למאות שנשלח שלו מכתב העתק צירף קולק שעה. בור

 שהופיעו לנבזויות "בקשר הברית, בארצות עיתונים
 היריעה לכן, קודם עוד העימות. תם ("כחש")". בספר

 בישראל למשפט והבאתו אייכמן אדולף תפיסת על
 אישר גוריון בן המדינה. לשירות יוריס את החזירה

 פרלמן אייכמן. משפט על עתידי לספר גירסאות שתי
 בדיונית. עלילה יכתוב ויורים עיתונאי־חדשותי יכתוב
 של מרכזית דמות לרומאן להכניס ליוריס הציע קולק
 ספרים להיכתב החלו בינתיים אייכמן. את שרודף צבר

קו לסרט שייהפכו בתקווה אייכמן משפט על נוספים
 קולומביה, הסרטים הברת ידי על שנתמך יורים, לנוע.
 הכול בסך אני "אם בו תשקיע לא שהחברה לקולק אמר
 פרטים לקבל דרישתו אבל אייכמן׳". ב׳מרוץ סוס עוד

 חזר הוא נענתה. לא התפיסה מבצע על אקסקלוסיביים
 בעוד לפרשה יחזור אולי ״.18 ״מילא על לעבודתו

ית מה לדעת "אין לקולק. כתב שנים, ארבע או שלוש
בו". ולעסוק לשוב וראוי נסתר יישאר ומה במשפט גלה

 "אקסודוס" מחבר בין היחסים החמירו 1963 ביולי
 ממוצא רופא דרינג, ולדיסלב ד״ר ישראל. לממשלת

 ללא ניתוחים שביצע כמי בספר הופיע ששמו פולני
 יורים את תבע באושוויץ, אסירים אלף 17ב- הרדמה

 תתייצב ישראל שממשלת ציפה יוריס דיבה, הוצאת על
 דפי היא התביעה עילת הרי היקר: המשפט בניהול לצדו

 גדעון כי רמז יוריס בנוח. לא חשו בישראל "אקסודוס".
בתבי לפרקליטו סייע אייכמן, במשפט התובע האוזנר,

 שיוריס אמרו הממשלה ראש במשרד פקידים דרינג. עת
 עזרה". ללא זה משפט לנהל כדי ישראל על די "הרוויח

הכו את תאבד ישראל פן חששו והפקידים נעלב יוריס
הקונ הסוכנות, בין הסכמה הושגה שלה. המוצלח תב

 ביוריס. לתמוך ישראל וממשלת המגבית היהודי, גרס
 סמלי בתשלום אך יורים, של בהפסדו הסתיים המשפט

 המשפט. בהוצאות חויב הפולני הרופא פני. הצי של
 מאבקו על יוריס את בירך אשכול לוי הממשלה ראש

וניצחונו.
 שיורים רצו בוושינגטון בשגרירות ההסברה אנשי

 אולי הפליטים, בשאלת באו״ם דיון לקראת להם יעזור
 טוב". וערבי יהודייה פליטה בין אהבה "סיפור בכתיבת

 ראש את יוריס יידע 1970 בתחילת כזה. ספר נכתב לא
 על רומאן לכתוב תוכניתו ברבר מאיר גולדה הממשלה

 שהגיעו עולים עם שיחות פי על ברית־המועצות יהדות
המשך. ללא שוב המדינה. קום מאז לישראל

 רוח, להלך נהפך לסרט, שהיה הספר "אקסודוס",
 היהודי של גוף לדימוי ישראל, של ביקור לכרטיס

 בפרס שזכתה "אקסודוס", מתוך הנושא נעימת החדש.
יהודיות ובהתונות מצווה בר בטקסי הושמעה האוסקר,

 ביקשו לישראל שהגיעו תיירים אלפי הברית. בארצות
 כנען בן ארי מתגורר שבו הקיבוץ דפנה, גן את לראות
 מיד הסרט תפאורת את להחריב הורתה הממשלה בספר.
 ענבל להקת של הופעתה בעקבות הצילומים. בתום
 בוושינגטון: לשגרירות בהול דיווה הגיע אנג׳לס בלוס

 על מרקדים מ׳אקסודוס׳ ענק טיפוסי לראות ציפו "רבים
 במראם זרים אך וחביבים קומה נמוכי תימנים ולא הבמה

 התאחדות של הכללי המנהל דולדברג, משה והופעתם".
 :1966 בספטמבר אמר בישראל, וקנדה אמריקה עולי

 ב׳אקסודוס׳ שקראו מה את למצוא כאן הבאים "אלה
 די יישברו - התרבות ועסקני השליחים מפי ושמעו
 לסיבוב הסרט את להוציא ביקש וייסגל מאיר מהר".
 שלא עולים של חדש דור "הגיע בישראל. מהדש הקרנה
הלאומי". למאבק נחשפו

 לפרשת שנה עשרים לציון 1967 בסוף הופץ הסרט
 במלחמת והניצחון באו״ם וההצבעה אירופה" "יציאת

בנו האו״ם בעצרת 3379 החלטה בעקבות הימים. ששת
"אקסו הופץ שוב גזענות היא הציונות כי 1975 במבר
 הכתובת הופיעה הפרסומת מודעות על בישראל. דוס"

בהתגלמותה". "הציונות
.1967 ביוני הניצחון לחגיגות חלקו את תרם יוריס

 ויליאם עם יהד וכתב אביב בתל במלון בהדר הסתגר הוא
 הימים. ששת מלחמת על ציון" "הכי, את סטיבנסון

 האוויר היל לנו היה "לא ימים. בשבעה נכתב הספר
 שלו באוטוביוגרפיה עיתונאי. בראיון התנצל שלכם",

אקסו "אפקט את קולק הגדיר 1979מ- אחת" "עיר
 :1967 אחרי בישראל המוחלטת העליונות תחושת דוס",

 וכי תמיד, הערבים את להכות מסוגלים שאנו "ההרגשה
החז המעצמה אנו וכי כולו, העולם מול לעמוד בכוחנו

 אחראים יותר הרבה היו - ליפאן אירופה בין ביותר קה
כל ביון קציני מאשר הכיפורים יום מלחמת למחדלי

 אחרי שנה שלושים ,1988 באפריל הרמטכ״ל״. או שהם
שה "חשבתי שומעים: לקהל יוריס אמר הספר, יציאת
 אם היהודי. הלוחם של דמותו את להאדיר השעה גיעה

מצטער". אני - קצת הגזמתי
שליט דוד

בכתובים ספר מתוך


