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— 1948ב״ היה הדבר — רב לא זמן לפני נ

 רד על סרט־היסטורי בהרי־טירול הסריטו
שיו לניצבים בסרט נזקקו רייך־השלישי.

ש כיוון מעולים. .0אס.א כאנשי בו פיעו
ה ושחקנים עלי-אדמות, כאלה עוד אין

— נמצאו לא זה תפקיד לגלם דיים מחוננים
שבכפר. הגברים בין לגלותם הבמאי החליט

 חב־ חייט בחורים. שמונה נבחרו היה. וכך
שמו נאמנה. מלאכתו את ביצע רת-הסרטים

 מתחת יצאו אם.אס מדי של חליפות נה
הבחורים. את הלבישו ובהן ידיו

הסרט. במאי את איכזבו לא טירול אנשי
 הרי- שבני ידעו והכל לפניהם, הלך שמם

 בכישרון- חוננו והאמיצים, החסונים טירול,
מישחק.

שמונה החליטו הצילומים בין בהפסקה >
ש לבית־המרזח לרדת השחקנים־החובבים

 שם ללגום צעדו שלהם במדי־השרד בכפר.
 יין־טירול על המחשבה הטוב. מיין־טירול

ועליצותם. רוחם את העלתה בלבד
 אוטובוס זה בכביש עובר ביום פעם

ה ממלכת עם הסואן העולם את המקשר
 אל האוטובוס משהתקרב הטירולית. הרים

 בביג- הכפריים שמונת עצרוהו ״השחקנים״
 הדלת את פתח מהם ואחד .0האם.א די

״החוצה לצאת ״כולם : וצעק בר ואחר, !
לצאת, נדחקים הנפחדים הנוסעים את אותו
לכאן!״ חזרנו שוב ״הנה : ואמר אליהם פנה

 ר,אס.אס. כי שאמרה בהטעמה נאמרו דבריו
עלי־אדמות. שוב הופיעו והרייך־השלישי

מתיחתם קורבנות את השמונה כשראו

קםט;ר אריק

 אל ניגשו הם בה. המשיכו מפחד, רועדים
 בגסות־ אותם וחקרו בצעקות, הנוסעים

 שעה אותה בדיקת־דרכוניהם. אגב רוח,
 הוא הנעשה. את וראה הסרט, במאי עבר
 אל ושילחם המדומים האס.אס. לאנשי קרא

הנפ הנוסעים אל פגה אחר בית־המרזח.
סליחתם. את וביקש הרגיעם חדים,

 בא־ אדם יושב נשאר האוטובוס בתוך
 מתו־ היה הוא עליו. נפל שהפחד בימים,

 ומתוך הנאצית. בתקופת־הזוהר שבי־טירול
 לו נזדמן המישטר מחסידי היה שלא כך

 האס.אס. אנשי של ״טיפולם״ את לעבור
 חמש או ארבע כעבור עתה, המקומיים.

ונפ חיוור זה, באוטובוס יושב הוא שנים
מווו*. עד חד

הסרט, במאי אליו פנה הנכפה,״ ״אדוני
 אנחנו ברצינות. העניין את תיקח ״אל

היס תוכן כעל סרט כסכיבה כאן מסריטים
? על שמעת לא האם טורי. ך ש ולמה כ
 לסרט קשר כל כמוכן, אין, עכשיו אירע
 חיים. אנו שכה המציאות עם שלא וכדור

 התפרצות — נערים של תעלול זה היה
נע יישארו לעולם נערים ותו-לא. ילדותית

 איכרים היו אלה דבר, של לאמיתו רים.
 שאחדים שוחרי־שלום, מקומיים ורועים

לתיירים.״ כמדריכי־סקי משמשים מהם
 נד באוטובוס שישב האפור והאדם

ני כעל ״אני :חלוש בקול ואמר בראשו
הצ הזה. במקום האס.אם. אנשי עם סיון
 — הם אלה אדוני. טיפוסיד, בבחירת לחת

״.האנשים אותם !

אריך
1899

 כפכרואר 23כ־ :ולד טנר,0ק!
 יוצאת־דופן דמות בדרזדן.

 כמאה הסיפרות־הגרמנית כתולדות
 ״ליריקה־שימושית״ כתב צ.0ה־

טו■ וקורט כרבט דברטולד כדומה
'1'היכר כולסקי. לילדים סיפורים

והתאו ״אמיל והכלשים״, (אמיל
 כמאי 35 ואנטון״, ״פיצסונת מים״,
עליית עם למכוגרים. ואגדות ועוד)

מודרנית אנתולוגיה
 שירים כמה כתב לשילטון הנאצים
 כתביו. לשריפת לכסוף שהביאו

 את פירסם ׳30ה־ שנות כראשית
 כעל של קורותיו - ״פכיאן הרומן
 וקומוניסטים נאצים המתאר מוסר״

 באקדחים. קרבות־רחוב המנהלים
 הסופרים חכריו למרבית כניגוד

 מיל■ כמהלך מגרמניה היגר לא הוא
 שמרכית־כת■ למרות חמת״העולם,

 לילדים). שפריו (מילכד נאסרו כיו
 חזיון־ את חיבר המילחמה כתום

 כמילחמה״ ניצחנו ,,אילו הבלהות
 הגרמנית, ספארטה את תיאר כו

 כשידיו כמיטה נתין בל שוכב שם
 כשר־תו• ומוליד מיכנסיו תפר על

 ש־ טענו שולליו כפקודה. תחים
הק ערכינו את לזהם שש ״תמיד

הי ׳50ה־ שנות כראשית דושים״.
 ״בית-ספר מקאכרית, סאטירה כר

 מפב■ כיצד הדגים שכה לרודנים״
 הסרט־הנע, כשיטת רודנים רקים
ש בוכה אלא אינו שהרודן שעה

בחוטיה. מושכים
לעיתו שהעניק אחרון בראיון

 ביום־ מותו, לפני קצר זמן נאי,
 :קסטנר אריך אמר ,75ה־ הולדתו

ב הימים, מן כיום אוציא ״אולי
שכתב המבוא דיכרי בל את ספר,

 הוא אחרית־דכר.״ להם ואוסיף תי,
.1974 י כיול נפטר

י

י י

י

תובר־כוכבא בגין מנחם רבי־עקיבא, מ ח ל ת מ בויו ר ת

 עסקן־הסיפרות שהעניק בראיון •
 זרחי נורית למראיינת כרמי ט(שרני)
 החדש ספר־שיריו בעיקבות ),17.6 (מעריב

 נישאל בניכר, ברובו שנכתב אחרת ארץ אל
 לשירה, שלו קני־המידה לגבי כרמי ט.

 אל־ נתן של משלו את השאר בין והמשיל
 יש ״אצלו :לכך מצויינת כדוגמה תרמן

 מאד. גדול נפשי מרחק לספר ספר כין
 התנקם שלו האחרונים שבספרים למרות

 שלנו החכרה של מסויים תרבותי צד בו
 ברזי בקי שאינו לקורא נוראה...״ בצורה

 את לפענח קשה בין־השורות, הפיענוח
 ב־ ,המתייחסת כרמי של המוסווית כוונתו

 מן־הסתם שעוצבה אקרובטיקה־לשונית,
 אל־ נתן של לנטייתו ה,זמן־החדש׳, בגלל
 ארץ־ישראל של להשקפות־העולם תרמז

ב ביטויו לידי בא שהדבר כפי השלמה,
ש השנים מן ובסיפרי־מאמריו עבודותיו

 שנחלץ אחר, משורר • לפטירתו. קדמו
 של והניסוחיים המילוליים ממיגדלי־השן

 מאיר המשורר הוא העיברית, הסיפרות
 וטפסריס תבוסתנים במאמרו שיצא, ויזלטיר
 רעיונותיו ומיכלול שמיר, משה הח״כסופר נגד למיתקפה־רבתי )17.6 אחרונות, (ידיעות

 בראיון הביע אותם העכשווית, העיברית הסיפרות של ומגמותיה כיווניה בדבר האבהיים
 שמיר של קביעתו נגד המתקומם ויזלטיר, בר־קדמא. עימנואל העיתונאי עימו שערך
 רשאית מגעת שדעתי ״כבל :בין־השאר כותב, שמאלנית״ ״מאפיה של קיומה בדבר

הסיפרות על לצפצף זו, בחכרה מיגזר של כשמו הדובר שמיר משה ורשאי חכרה,

ד לנו אין כי כזמנו אמר כן־גוריון דוד בתחומיה. הנוצרת  כמיישכי אלא בסופרים, צוי
 יקבע זה ציפצוף אחרת. כלשון כי אם *, דומה דבר אמר סטאלין גם הנגב. שממות

 לה. הנראה הפרצוף את לה לקבוע רשאית חכרה כל אכל החכרה, של פרצופה את
 מתנוונת...״ החופשית ״היצירה מסוג שטויות לפטפט רשות שמיר משה נטל מניין אכל

 בכגון להתבטא שמיר את המביאות הסיבות על ?...״ מהמישחק יצא ההסתכנות ״אלמנט
 אותו. מעניינות אינן העוכדות העובדות. את לדעת מסרב ״הוא :ויזלטיר מציין הא

ד ללפת בהחלטתו נחוש הוא לו. מפריעות הן מזה, יותר  העובדות את היודע אשר בדי
 תלויים שאינם עיקרי־אמונה, לו כדה הוא כה. ללכת יכול אינו אליהן והמתייחס
 עיקרי־האמונה האמת. על מצפצף הוא אבל אמיתות, בדקדוקי אליו כא אני כעובדות.

 מאלמוניותם מוציא המהפך־הפוליטי • אמת...״ מכל לו חשוכים אותו המלהיטים
 הסיפרות במות על ממש של דריכה רגליהם דרכו לא רבות שנים שמזה רבים, סופרים

 עיני לנוכח שלהם האידיאולוגיים בפינקסי־החבר לנפנף המתאמצים סופרים העיברית.
 ברשימתו הכותב אורז, יצחק הוא כזה גדול. אור והרואה בחושך ההולכי העם

 מסיים הוא שאותו מבולבל, אני־מאמין מעין )17.6 (מעריב אותי אוהב אבינו אברהם
 שעשיתי כפי ז׳בוטינסקי, זאב ורבי מורי של כדרכיו אלד אז עד ? אז ״ועד :במילים
ד ואכרע נעורי, של הרחוקים כימים רחוקה כארץ אי-שם  ימי של הפלוראליזם לפני בי

 דור כל שהרי **, וריקבונם זוהרם את אוהב, ארסם כל את בתם, כל כחם אוהב דורי.
 ככד ועם חוטא גוי קדם כימי ישראל היה ואילמלא משלו, ומהפכים הפכים כו יש

 ופל אמוץ. בן כישעיהו נביא כקירכו קם היה לא משחיתים, וכנים מרעים זרע עוון,
 עינינו לנגד שהתרחש זה האקלטוראלי, למהפף איטר מופסד. נמצא היה האנושי המין

 את שאהב כפי לא בגין מנחם את יאהב עקיכא שרכי תפילה אני אלה, בימים
 בביקורת • שאגאל.״ מארק את אוהב היום שרמכרנדט כפי אלא כשעתו בר־כוכבא

 היא דוקטורוב א.ל. מאת דניאל לספר )16.6 (מעריב לפיד שולמית העיתונאית שחיברה
מאד״. עד יהודי כ״ספר המישטר־החדש מסימני חדשה סיפרותית בקטגוריה אומו, הגדירה

נפש־האדם...״ כ״מהנדסי הסופרים את כינה סטאלין *
זוהר, גם בכם אראה / מבטן, אני בנכס דורי, ״ימי, ז׳בוטינסקי של שירו על־פי **

אוהב... ארסכם כל / כתם. כל בכם אוהב — אני בנכם / רקב. גס

6!ו9 קלוב פא״נטאריש
 אלה בימים המתנהלת ל״מיני־מילחמת־משוררים״, המקוצר הכינוי הוא ״ממ׳מ״

 מדובר בשלוותם. פגעו לא עדיין הבחירות שתוצאות תל-אביביים, בטרקליני־סיפרות
 שם הורדכיץ, יאיר המשורר ם/קריאה בכתב־העת שפירסם במאמרי־ביקורתי

 רייך מצב). (תמונת רייך אשר המשורר של ומקוריותו שירתו על מלעיז הוא
 פרוזה, בירחון־הסיפרות מיגננה־שירית לפרסם מתעתד לסדר־היום, עובר שאינו
 אמיר בשירת הורוביץ יאיר של ה״תלות־השיריוד את להוכיח עומד הוא שבה

 דבר במוסף תגובתי בנוק-אאוט חיסל פרי, מנחם ס/קריאה, עורך • גילכוע
 ״האם שכותרתו במאמר לאחותי...) (מיכתבים אגסי יוסף הפרופסור את לסיפרות

 פרי מנחם של לסיפרו אגסי של מיתקפה על באה תגובתו ?״ גזר אוהב אגסי
 • פרי של המדעית ביכולתו כפר שבה ביאליק״ שירי של הסאמנטי ״המיבנה

 פרוזה, עורכי השתתפו ובו שעבר בשבוע שנערך עיתוני־סיסרות, עורכי של ״רב־שיח״
 לכיבודים אגודה שהינו סניף־ישראלי והמקיים חירויות־הכתיבה, על המופקד בינלאומי,
 הסיפרות, על והשלכותיו הישראלית החברה על העובר בשינוי והעוסק ועכשיו, ס/קריאה
 אירגון־סופרים הינו פא״ן־קלוב • פרוזה של הקרוב בגיליון אור לראות עומד רב־השיח
 אגודת־הסופרים. הנהלת על־ידי לרוב ממונים שלה הוועד שחברי לחוץ־לארץ, ולנסיעות

 הנבחרים עיסתו. על מעידים שמרכיביו הישראלי, לפא״ן־קלוב חדש ועד מונה אלה בימים
 למרחקים (הרץ גילן שמאי האידיש), מסיפרות סיפורים (לקט כרתיני א. ק. הם

חיים והעסקן הרעה)* והרוח ובנו (היינץ מגד אהרון יפה, (ג.ד.) א.כ. ארוכים),

 בכוונתו יש כיצד לדעת שביקשו רבים, בחוגים תמיהה עוררה מגד של בחירתו *
 מענק־כתי־ מנצל הוא שם באוכספורד, הקרובה בשנה שהותו במשך זה, תפקידו למלא

לו. שניתן בה

 תורן של מינויו) (או בחירתו ביותר מפליאה עיירה). היתח היה ישבנו, (שם תורן
 במועצה־לביקורת־סר־ כצנזור משמש שהוא שעה חירויות-הכתיבה״, על ״מופקד להיות

 לוועד וחבריו תורן בחירת ובמועצה-לאישור־הבאת-אמנים־מחוץ-לארץ. טים-ומחזות
 פא״נטאריש־ :להפטיר בארץ הסופרים מחשובי אחד את גרמה הישראלי, הפא״ן־קלוב

 כטהוכן, שופן, של יצירות ביצוע על בסין־העממית שהוטלו האיסורים • קלוב
 באחרונה, בוטלו — שקספיר ויליאם של מחזותיו הצגת ועל ומוצארט האנדל

ההתחד מגמת את לעודד כדי שם. המתחולל התרבותית תהליך־ההתחדשות במיסגרת
 25 מלפני מאו־צה־טונג של סיסמתו את מחדש מפיצים סין שילטונות החלו שות,
 זו ידיעה על הגיב מחשבה״. אסכולות מאה ויתחרדנא פרחים מאה -״יפרחדנא:שנים
 ״לעומת שאמר, בשידורי־ישראל, אל״ף, ברשת המוסיקה עורכי־תוכניות מבכירי אחד
 ואגנר של יצירות שידור או ביצוע שיורשה סיכוי של שמץ בארץ עכשיו אין זאת,

 שייצא חדש מדעי כתב־עת של שמו הוא בלשנות־שימושית • שטראום וריכארד
 רכין חיים פרופ׳ בעריכת (איל״ש) לבלשנות־שימושית האגודה מטעם בשנה, פעמיים
 קיפוץ חבר שילה, כנימין הדיפלומט של התפטרותו • כלום שושנה וד״ר
 את לא־נוח במצב רבים, לדעת העמידה בלונדון, ישראל בשגרירות ממישרתו יגור,

0(1 >5! ^1011£( דור משה נספח־התרבות ),2065 הזה העולם \,1081־1£ 0
 מפ״ם בביטאון ה,יוניות׳ דיעותיו את דור פירסם רבות שנים במשך שגרירות. באותה

 את אלה, בימים העניקה, בארצות־הברית הליט&יים אגודת־הסופרים • המישמר עד
 מה (על מראם יצחק מברית-המועצות) (שעלה הישראלי לסופר שלה השנתי הפרס

התרבות בחוגי • 1970ב־ בליטא אור שראה זיםטריפ־ט סיפרו עבור עומד), העולם
םגלאי שכנימין מוצע, המישטר־החדש של סדו  הפוך), קפה לבני־דורי, שיר־ארס סיטי, (

 בעל כיועץ־מייוחד ישמש כלשהי, במה על שלו מחזה הועלה לא רבות שנים שמזה
המסוב התיאטראות של בוועדות־הרפרטואר המועצה-לתרבות־ולאמנות מטעם זכות־וטו

סדים.


