
ר דו ג בי המאיר■ א
 הרי אצבעותיו,״ ככל וזה זה בנר משנותן יותר האחת 1

 אותה היחידה, כאצכעו רל, המנגן בנר־אמן, פה יש
 זה, מעניין ״חומר״ כל,שתו. על-פי לו שהשאירו האצכע
 של גאוותו עליו האדם, עצמו״, את המכיר ״החומר
עליהן. מנצח עצמו שהוא והמקהלה, התיזמורת :הכארון
 שאם שלו, הבגרות״ ״בחינת שזוהי ידע, אמן ד״ר
 כמיפעל השתתפותו לרכות הכל. את יאכד כה, ייכשל

 כפרופסור הביט ולפיבד הקאוזיארין. הגדולה, התרופה
 אי־אפשר האזניים את ולאטום מרוצים. פנים והעמיד

 — אשלי ר׳ כדיכרי פיתאום נזכר בינתיים אד לי•
— עצמו. תוף אל פנימה, קירבו אל מתבונן והתחיל

 בי אן־ — כזה• לו אין הנאה שום לאל. תהילה לא.
כבאכ-השינייס אפילו והלא כדבר. להבחין מאד קשה

,--------כעין יש כיותר הנוקב ן בן, נעים. רגש כעין כ
 המאזוכיזם אלה, ששניים ידוע, והלא מאזוכיזם. זה

ודבוקים אחוזים לא כזה. זה ודבוקים אחוזים והסאדיזם !
שכטכע. ההפכים כל כמו כידוע, מזדהים, מנדט אם כי י

 גוססים ילדים מקהלות ממש. טירוף טירוף. הלא זה אד
גניחות־ילדים. גניחות־מוות. של הארמוניה —

 נשאר אמן ד״ר :בתיאורו המאירי אביגדור וממשיך
 אלא בו נתקע לא ראה אשר מכל צועד. והתחיל יחידי

 אצב־ וכקצה לשון. כלי ״המזמרים״ הילדים : יחד דכר
 רגע ואותו מאליהן. הלוחצות קפיציות צבתות עותיהם

עיניו... נפקחו כאילו

 פושעי־ את מביא הלבן, בהמשיזז ד,מאירי, אביגדור
 ובמיש־ זו. של סיומה אחרי צדק, של למישפט המילחמה

 שעודם המוזיאון־הלבן סוצגי של גלריה מעביר הוא פט
 ידיו שתי את הרים השני העד :כמו וחיים. נושמים

 הימנון לכתוב עלי ציוו ״כמשורר אצבעות. כלי :והראן
המו כין אצבעותיו את לחפש ורצה אמר. הפירר,״ על

 ״כין :כיטול תנועת עשה אחר־כד השולחן. שעל צגים
״שירים עוד אכתוב לא כה והלך... !

 :בית־המישפם לאולם מגיע הלבן מהמוזיאון נוסף עד
 ועל איזור־ענפים כמותניו עירום־למחצה, אדם, נכנם

 עשוי סכין כעין ובפיו עור־כלכים כעין האחד שיכמו
 ״אני הקהל. בלפי מסוקס במקל ומנפנף נוהם והוא עץ.

 שבט של למדעי־האדם האקדמיה !הג׳ונגל מן פרופסור
 הולכים שאנו .לכם, לבשר אותי שלחה הניאם־ניאם

 לכם ולתת קולוניזציה פה ת עש• ל לאירופה ובאים
 ומוציא המתורגמן אל ניגש הוא וציוויליזציה.״ תרבות

 הסמרטוטים לבם ״למה :כביטול וזורקה עניבתו את לו
 הפצצה כאה הנה !כבני־אדם פעם ככר התלבשו ? האלה

 הרוצה כל לא־אריים. בקופים עדיין והם האטומית,
 השולחן על מניה שלי.״ הכתוכת הנה לבן־אדם, להירשם

אגם על־יד שלישי מער ניאם־ניאם, ״יער :פיתקה
 אולי שני. ענף שלישית, בקבוצה שני עץ הקרוקודילים,

 לבא. נא נדטלוש. יותר למנות יכול אינני אד טעיתי.
ויוצא. להתראות!״ שמן. בן־יומו בשר־תינוק ארוחת

 מיזרחית לתרבות פרופסור :ואומר קם אמן ד״ר
יהודי. אנגל. פרידריד כקיל,

ת ל ה ק שואביס״ מ ה״
 חורחה בל, היינריך ד,מאירי, כאביגדור שסופרים שעה
 בשואה האדם ד,הבד,מות את בוחנים ואחרים, סמפרון

 שלם דור קם 1 אדם היית, איפה :השאלה מן ומוטרדים
 אודות על כוזבת סיפרות המחברים יהודיים, סופרים של

 שיאה סופרים והגבורה. השואה השנייה, מילחמת־העולם
 קרדום השואה את שהפכו סופרים שואניס, הכותרת להם

בו, לחפור
 מהווים שספריו וייזל, אלי הוא אלה סופרים בין הבולט

 בקורא המעוררים ספרים יהודי, מאזוכיזם למעין תשקיף
 אורגזמה- למעין הגיעו הספרים של מחבריהם כי תחושה

 תאוות של מיכלול תוך סיפריהם, חיבור עם יצירתית
בקוראיהם. להחדיר מנסים הם שאותה וייסורים, סבל

ביום־ד,שו בטלוויזיה, כשנה לפני שנערך בדו־שיח
 אלי השואן לבין פרס שימעון שר־ד,ביטחון בין ״, אה

 של והמגמות קווי־היסוד שני את וייזל קבע וייזל,
 הנוצרית, בסיפרות מרגיש אני :השואנית הסיפרות
 למה להכין יכולים לא הם אותם. מרגיזים שאנחנו
 לא היהודי העם למה :כעם לחיות מתעקשים היהודים

 כימי־הביניים, :השנייה והטענה להיטמע... ככלל רוצה
 תמיד קהילה, שהשמידו הפורעים, •שעקרו אחרי מייד
 ובנו חדש מניין ועשו ממחכואם יהודים מיספר יצאו

 הייתי כזה כסיפור שנתקלתי פעם בכל הדש. כית־כנסת
זה איד שוב• קהילה בונים ככר הנה, :לעצמי אומר

ח * שי  אור ראה וייזל לאלי פרס שינזעון בין זרה
.33/4 חוברת ״עכשיו״, בכתב־העת ״דג־הדיו״ במדור

 ריבונו :מעלה כלפי ואומר אחד יהודי אף קם שלא
 לד קח — כלעדינו עולם מעדיף אתה אם עולם, של
העולם. את

 ב״הכשר״ זכתה לא מעודה אשר השואנית, הסיפרות
 זכתה, ביקורת־הסיפרות־השפוייה של מטעמה כלשהו

 להכשר וייזל, אלי לבין שר־ד,ביטחון בין זד, בדו־שיח
 וכך כשכמותו. זכתה לא אחרת סיפרות ששום ממשלתי

דרד אותר רואה שאני מכיוון :פרס שימעון אומר
 היבטים כמה בהם שיש מפני מרתקים שהם ספריד.

שכ היהודי הטל עם ,20ה־ המאה של אינטלקטואלים
 כל-כף זה ביותר. היבשים כספרים גם יבש לא נראה

 אל מדבר כל-כך זה אינטלקטואלי, כל־כד זה יהודי,
 בדיאלוג אלא כהנאה רק לא זה את קורא שאני הלב,

 חושד שאני לגויים, מספייד אחדים נותן הייתי מתמיד.
יהודי... זה מי יודעים אינם שאפילו כהם

 התרבות בנחלי השואנית האשפה לד, זולגת וכך
 ,שר־ד,ביטחון מטעם ברוממות־מעם וזוכה הישראלית,

מע- ומחברי שר־ד,חינוך להם נגררים בעיקבותיו כאשר

ל היינריר ב
 בעיות־היסוד על להתגבר בכוחם שאין ,רכת־ד,לימודים

 בשואה שמאיימות בעיות לשואה, שהביאה התרבות של
והתרבו המדינית מהבחינה במדינה, המתרחש כל על

 קברניטי לפני מעלה שאינה לשמה, העקרות מתוך תית,
 ?״ אדם היית, ״איפה השאלה במניעת הצורך את התרבות

 מיללות־השואל נהנים שהם תוך הבאה, השואה אחרי
השואנים. של

וס הטו
מקאל קריסטוף :מאת

מם עוף־חול שום ראיתי  מתרו
 גרמניה• מאפר

 ברגלי באפר חיטטתי
קרניים חרוכים, דגים זנבות חשפתי
------------ונשלים

 באפר נשחף טווס, ראיתי גם
ת כנף עם ח  ברזל, של והאחרת עץ של א

 צולף והוא בממדיו, גדל
ם האפר באבק מקו האש שלחשה ב

זנבו. במניפו! מנפנף

ם עורבים ראיתי  זוממים זקני
גרמניה באפר

ם וזמירים סי ספ חו ת עם מ  ניחרים קולו
 דג״חרב של מקור עם ושכווי

ת וכרבולת ח קיר
ת ושרתי ושרקתי  הציפור זאת תהילת א

ם ראיתי ת ם או  השריפות כל באפר מרחרחי
 קר עשן פולטת הרוח, שחלפה היכן
ת מעל מו  היה שבהם רחבים למקו
. נוצץ. זהב מעט

 מתרומם עוף־חול שום ראיתי
: גרמניה מאפר

ס ראיתי גם ה, זנבו שמניפת שעה טוו ק ה  ב
 זורחת בתהילה זנבו פורש ראיתיו

 אפורים שמיים של נגדי באור
אים ם קפו  ובוהקי
ת ושמעתי  העורבים תרועת א

 וראיתי וציפורי״הדרור
 הזהובה, בלהבו טובלות עקעקים להקות

ת כינים טפסו ת מ תון בכהו  להבתו, מ
ת ונמלים מעיניו. ניזונות מפוטמו

ע. ד. ;עברי נוסח

מודרנית אנתולוגיה
 .1935ב־ בברלין נולד מקאל קריסטוף

 פירסם ובמינכן. בפרייבורג אמנות למד
 עבודותיו ושירה. תחריטים סיפרי כמד,

 פעם לא הבא פתלתול, בדימיון מצטיינות
 והשיר הבלדד, הצורה. עם התנגשות לידי
 ביקורת מהווים חרוזיו, וכן מקאל, של

 עולם יצירת כדי תוך החברה, על גלויה
ה את לתקן מקאל מנסה שבתוכו קטן

 מאשר בעקיפין יותר החברתיים, נגעים
 זמנו את מחלק מקאל קריסטוף במישרין.

בישראל. ביקר לצרפת, גרמניה בין

ב
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בחטףקריאה יומן
 הסופרים של בהתעלמותם בלטה שעבר, בשבוע שנערכה הסופרים אגודת ועידת

 עמוס יהושע, א.כ. יזהר, ם. כמו: סופרים בוועידה באי־נוכחותם ממנה^בלטו
 על־ידי נדחתה ומשוררים סופרים של קבוצה ואחרים. שדה פינחס גורי, חיים עוז,
 בן־נר יצחק המחונן הסופר ביניהם, אליה. נתקבלה ולא הסופרים, אגודת ועד

 זקס, אריה והמשורר וולך יונה המשוררת הגשם), אחרי משם, האיש כפרית, (שקיעה
 עם יחד הבולטים. הסיפרותיים הישגיהם חרף באגודה, לחברות ראויים נמצאו שלא
 ועידת- נערכה שם טשרניחובסקי, שאול על־שם בית־הסופר באכסדרות בלטו זאת

 שגמרו בן־עזר, ואהוד מגד אהרון ברטוב, כחנוך סופרים־עסקנים הסופרים,
 נשא שאותו בוועידה, המרכזי הנאום על ביותר. אינטנסיבית הסתודדות תוך ״עיסקות״

 הבא, סיפרו את להם קורא ״הוא ז רייך אשר המשורר אמר שביד, אלי ד״ר
 נעשה ליושנה עטרה להחזרת ניסיון ׳<• הקודם״ בסיפרו שנחרו כפי נוחרים הם ואילו

 הקלעים מאחרי פעלו ביותר בולטים שעסקני־תרבות שעה הסופרים אגודת ועידת במהלך
 נשיא מישרת את עצמו על לקבל ,להסכים עמיחי יהודה המשורר של לשיכנועו

 ולא עסקני־סיפרות על־ידי האחרונות בשנים המאוכלסת זו מישרה הסופרים. אגודת
 את עצמו על לקבל לסרב עמיחי את שהביאה סיבה ערכה, את אבדה סופרים, על־ידי

ה־ התיאטרון הנהלת !• ההוראל, .מן מחייתו את ולמצוא להמשיך ולהעדיף התפקיד,
נר בן־ יצחק

נידחה

מח הצגת את הסף על דחתה הבימה, לאומי
ל שנקבעה המשיח מונדי יוסף של זהו

ה מנהלו־האמנותי על-ידי הקרובה עונה
 • יזרעאלי יוסי התיאטרון, של קודם

 ארץ־ישראל- סופר של מקומו שיריון על
 הליכוד ברשימת שמיר, משה השלמה,
 בן־גילו נודע, ירושלמי משורר אמר לכנסת,

ה קצרניות תיאלצנה ״עכשיו :שמיר של
 של מנאומיו יומני־קריאה להכין כנסת

 האחרונים קוראיו בתואר: ולשאת שמיר,
 פאז, אוקטביו הסופר •1 הזה״ הסופר של

 בפרס השנה הספרים ביריד לזכות העומד
 מ&ובך, ניתוח באחרונה עבר ירושלים.

 את בנוכחותו לכבד יוכל שלא חשש וקיים
 בפרס קודמיו זכה. שבו הפרם הענקת טקס

 שטילר), פאבר, (הומו פריש מקס היו זה
 המתפצלים), השבילים (גן כורחם ח.ל.

 (המין בובואי דה וסימון
המנררינים).

השני.
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