
 גראץ פרויס בסיפור בפתח * ׳77 עיתון
 יגהק יהודי ממוצא הסובייטי הסופר מאת

 הסיפור אמני בץ במעולה הנחשב באסל, 1
 הכותרת תחת .20ה־ במאת ברוסיה הקצר

 יומרזת בעלת גברת !מנסה ושערים שירים >
 את להביע גינוסר יאירה ׳בשם תרבותיות

ב י׳שוראלים של טהתעניינות ■שואנדנפשה
 תוחלף שבו היום על חולמת היא ספורט.

 מישחק־כדוירסל על ברחוב שיחת־תז׳לין
 תל־ מסבי בגד וארזה מוביל־ג׳ירג׳י בץ

 ״דאסי״, אוהדי! בין בשיחת־החוב אביב
 אוהדי לבין יהושע א.ב. של גיבורתו
בהנא־ברמון. עמליה של הגיבורה ״וונדי״,

 שמעון ישל בכתובים רומן מתוך פרק
קורינוז, שם־העט בעל של סיפור בלס,

 ,1977 יוני־יולי ,3 מס׳ ׳׳,1977 ״עיתון •
בסר. יעקב :עורך

 סול ז׳אן של הבחילה מתוך מתורגם קטע
 קדימה .מתוך בוסף מתורגם וקטע סארטר,

 האמריקאי, מלמוד ברנרד ישל אידיוטים
 געז־ פינחס של הד־בונית ברשומה מאוחים

 פן״ ,אלכסנדר של הראשון ״ישירו על סר
היומ הסי׳פרותית, הפאנורמה יאת ׳מהווים

 התותי־סיפ־ עיסת ישל ויחסרת־הדבק רנית
הז!את. רותי

 ללכד ׳מצליח 77 עיתון של ׳השירה ימדוד
 נהור, עליזה אלדן, אנדד ׳מאת רבות מילים

 ואחרים, גז׳ברין מיפל גור, אביבה לוי, דן
 ממחלות אחת של בולט סימפטום ■המייצגים

 לעיתים המעוררת כעם, העברית השידה
 משורר רק קיים שבארץ ההרגשה את

 שמות־ תחת רבים שירים המפרסם אחד,
שונים. עם

 מספק 77 עיתון שיל ה״עיוני״ המדור את
סידרת- בהמשך בן־עזר, אהוד העיתונאי

היש בסיפרות ■ומצור ״מלחמה דשיימותיו
 מגסה הוא ישיבה )״,1977—1976( ראלית
 העברית בסיפרות המגמות את לפענח

 שהוא תוך יום־הכיפורים, ■מילחמת שלאחר
 שער. להג, ברוב עצמו כמינהגו!את ■מצטט

האמי ׳הסופרות יאת ■מחאות טחות ושעיניו
 מתוך האחרונות בשנים בארץ שנוצרה תית

כיתתיים. מניעים
 שירה באבל, יצחק ■של הנהדר סיפורו

המ חדד ,מ״של של שירע וולך, ענה של
 מקד את ■מוצאים הע — מערבית תורגמים

 לסיפריות. :אחר מוסף או !במה ■בכל ימם
 אידיש-׳שטאל- ש!ל הס״פרותית הדייסה

 ■בני יהודית־אצולת אפזיסטנציאליזם־תודעה
 מהודם ביייפיוף־נפש, המצופים המנשבות

הקור לקהל להביא הזדמנות :של החמצה
 איכד מגמה בעל ירזז־ודסיפריות עוד אים
■מוגדרת. חברתית תית

דבר כל אבלה הלהבה לה.1ו.ד אחת להבה היתר! ...דרזדןתרגום
ני. רנ ל או ר כ ב ף... ד ן שרי ד ז ר ה ד ת א ר ו נ שי כ מו ע ח. כ ר  הי

ם. ^רק רלי ם מינ אבני ם כל להטו. ה אחרי ה ה ב סבי מתים...־־ היו ב

הגוויות ממיכרה שחזו האיש
הגזע־ חיילי בידי בשבי ונופלים — הגרמני האדיב  בהתקפה דרזדן העיר נהרסה 1945 בפברואר 13 בליל

 בה מתו אנשים 135,000 בעלות־הברית. של אווירית
הירו על שהוטלה פצצת־האטום ההפצצה. מן כתוצאה

שהוט והפצצה אנשים, 71,379 קטלה עתר מאוחר שימה
האמ השבויים בין אנשים. 24,000 קטלה נגסאקי על לה

 וונגוט, קורט בשם צעיר חייל היה בדרזדן ריקאים
 הפצצתה סיפור את בתוכו ישנים 20מ־ יותר במשך שנשא

:במילים וונגוט פותח סיפרו את שבע. עיר של
 טחול־ ,הילדים של מסע־הצלכ או 5 ״כית־מיטכחיים

 כן אמריקאי הצעיר, וונגוט קורט מאת המוות, עם חובה
 נוחים כתנאים עתה החי גרמני ממוצא רכיעי, דור

הרג כחיל כסייר ואשר, מדי) יותר (ומעשן כקייפ-קוד י
 כשכוי־טילחמה, 1101־00011x11 6)1 5 האמריקאי לים
 האלכה״, שעל ״פירנצה גרמניה, דרזדן, על כהפצצה חזה

 הסיפור. את לספר כדי כחיים ונותר רכים, ימים לפני
 הטלגרפיים־פכיזופר־ הסיפורים כנוסח משהו רוטן, זהו

 כאות ממנו אשר המקום טרלפמדור, כוככ-הלכת של ניים
 אור ראתה אלה ■בימים שלום.״ המעופפות. הצלחות
״ *. הספר של עברית מהדורה
 בארצות־ נכתבו השנייה מ״לחמת־העולם תום ■מאז
 אי־ שחוברו הטילסמה שבסיפרי מהמעולים כמה הברית

מיילד, נורמאן ■של והמתים העירומים בהם בולטים פעם.
 ג׳ונס ג׳יימס מאת האלמנות לחרושתן ולך וחזרה לגיהנום
הלד. געזף של 22 ומילכוד

 סיפרי־ של זו עידית עם נמנה 5 בית־מיטבחיים
 המילתפתית באומצת־הבשר העוסקת כיצירה מילחישה,

 סיפור־ מטורף. סל,אפטי גוה ■בעל סאטירי היבט מתוך )
 של זו היא המרכזית הנפש־הפועלת יוצא־דופן. העלי׳לה

 החלל בתוך ולאחור קדימה המשייט פ״לגרים** בילי
 בפלאנטה ממד־רביעי בתוספת הזמנים בכל חי והזמן,

 המרכזית החווייה ״טרלפמדור״. בשם ודמענית מטורפת
 בדרזדן, והשבי המילחמה חוויית היא פ״ליגרים בילי של

 בית״ ,עסקיו בתו, נ״שואי על בסצנות־רקע :מתפלגת והיא
 צלחת־מעופפת על־ידי ■וחטיפתז לנפגעי־המילתמה החולים

 סידרת מעודד שהוא תוך — טרלפמדור מכוכב־הלכת
 חי פ״לגרים בילי המערבי. למוסר הנוגעות שאלות
 עצמות־ קמח ■של בטונות הטחופדת דרזדן של בסעט
״׳אנטי הוא סיפרו רגש. מלא ציניקן הוא וונגוט אדם.

״אגטי־מילחמ־ ■ספרים על ■מלגלג הוא ובתוכו !מילחמתי״,
קרחונים״. ״נגד ספרים גם שיש ומציין תיים״ י

 למילחמה המגיע ״אנטי-יג״בור״ הוא פילגרים בילי
 לאותות־ מצפה ואינו מטיף, ישל משרתו בסגן־כומר*

 ב״שוע־הנוצירי, שיפלת־רוח אמונה בו ׳מקננת גבורה.
 כלל נראה א״ט הוא למטריה״. ״חשבוהו החיילים שרוב

 וירי בשם חייל עם יחד מזוהם״. כ״פלמינגו אלא בחייל,
 באמי נושא וירי הקווים. בין מבודדים הם חייל ועוד

ובי לחיילים, אי־פעם שהונפקו הפריטים כל את תחתו
 האדייב״׳ את ״דע החוברת כדורים, בפיני עמיד תנ״ך ניהם

 יחסי־מין לקיים המנסה אשה של פוירנוגיראפית ותמונה
קווי מאחרי אל נקלעים השלושה שטלנדי. פיני עם )

 הוצאת קניוק, יורם :מאנגלית ,5 בית״מיטבחיים *
ענוודים. 152 מיה, ביתן, זמורה,

עולודרגל. באנגלית: *•

 ללא ריר, זכי — מלוקים זקנים היו ״שניים :העליון
 הם סדירים. חיילים היו לא הם כקרפיונים. שיניים,

 מחיילים שנלקחו עלובים, ובגדים גרוטאות נשק קיבלו
היהי השבויים אינם השלושה נהרגו.״ זה־עתה שממש

בעמק. זרם נדשפלים אמריקאים של ״מיסיסיפי : רים

 ובך מזרחה...״ כרכרות נשרפו אמריקאים אלפי עשרות
 לבית־חסוהר פילגרים בילי וביניהם השבויים מובלים
בדרזדן.

ם ״כל לי ם החיי תיי מי א מתו״ ה
 מבית־הכלא פיליגרים בילי של הראשונים רשמיו

 : ■בריטיים שבויי־מילחמה במקום פוגש ■הוא תהיזת. מלאי
 שח הם וחזקים. והגונים ונלהבים נקיים היו האנגלים

 שנים...״ כמשך הלילה, כל כף שח הם לעזאזל, נהדר,
 ״שהגרמנים מפני במילחמה ניצתו הם בילי של לדעתו

 שאגנלים מה כדיוק שהם חשבו הם אותם. העריצו
 הגיוני מסוגנן, משח מהמילחמה עשו הם להיות. אמורים

 ״רק :אחד מדבר מוטרד שבילי אלא ומשעשע...״
 והגרות הסבון בין גרמניה. מתוצרת היו והסבון הנחת

שה לדעת יכלו לא הבריטים הזורח. שטני דמיון היה
 צוענים, יהודים, של מעובד משומן עשויים והסבון נחת

המדינה...״ אוייכי ושאר קומוניסטים חמוסכסואלים,
 בילי נאלץ המקומי בבית־ד,תולים קצר אישפוז אחרי
 עם יחד גופא, בדרזדן לעבודת־כפייה לצאת פילגרים

 ומעד וצלע דהר, ״המיצעד :אתרים שבויי־מילתמה
 פנימה. ונכנס דרזדן של בית־המיטבחיים שער לעבר

 כל כימעט חמה. מקום עוד היה לא בית־המיטבחיים
 ונאכלו נישחטו ככר כגרמניה לאכילה הכשרות הבהמות
חיילים.״״ חכם בני־אדם, על־ידי וחרכנו

 במעברים מרתקים וונגוט קורט של בסיפח העמודים
 הזיות האחר־מילחמתיים, בזכרונותיו המתפצלים החדים

 דוקומנטאריים. ואלמנטים טירלפמדויר בבוכב־הלכת שביו
 עבור מזון להביא נשלחים חייל, עוד עם יתד בילי,

בטיבחית. פוגשים הם למיטבח בהגיעם שבויי־המילחמה.

 אינו אם השבויים ■אחד את שואלת יחיא אלטנת־מילחמה.
א אין ״אם ■האחר ואת בצכא״ להיות מכדי ״צעיר  ח
 ״כל :מליבה הגיג ומוסיפה כצבא״ להיות זקן נורא

מתו.״ האמיתיים החיילים
 השבויים אצל מבקר דרזדן שחרבה לפני יומיים
אמ קטפיבל, וי. הווארד 5 בבית־מיטבחיים האמריקאם

 מקושטים ומגפי־בוקר טכסאסי כובע הלובש נאצי ריקאי
 עם ואדום רחב פס שרוולו על ובכוכבים. בצלבי־קרס

 זה ״הכחול :לבנים עיגולים בתוך בחולים צלבי־קרס
 שהיה הגזע את מסמל הלבן אמריקה... של השמיים

 היעחת את ברא הביצות, את ייבש חבשת, של החלוץ
 דם את מסמל האדום הנשחם. ואת הדרכים את וכנה

 כל־כך רכה כשימחה שנשפך האמריקאים הפטריוטים
 לשבויים מציע הוא קמפבל. מסביר שעבת...״ כשנים

 לחטיבה להתגייס נכונים יהיו אם סטייקים, המורעבים
בקומוניסטים. להילחם ־מנת על חופשים״ ״אמריקאים של

ריון טו ס ד ההי חולוז־ההידהו י
 פילגרים בילי פוגש ■ובחלל, בזמן בהזיותיו־שיוטיז

 בלתי- טדע־בידיוגי סיפרי מחבר טראוט, קילגור באחד
 הפלאג־ את שייצר זה הוא טראוט מעריצו. שבילי ידוע,

 דברים חובר טראוט והזיותיו. בילי עבוד טרלפמדור מ־,
 של שטחת היו עליז כסף. מניב עץ על ״ספר :כמו
 פירותיו ממשלתיות, איגתת־חוב היו פרחיו דולר, 20

 את זה שהרגו בני-אדם אליו משד הוא יהלומים. היו
 אתר סיפור או מצויין...״ זיבול והיו שורשיו סביב זה
 לפגי ״כדיוק :שם צרפתי אשף־מיטבח של הלוויית על

ופפרי פטחסיליה המלווים בוזקים הארון את שסוגרים
 טר׳אוט קילגיור אותו של ובעזרתו הנפטר...״. על קה

 עבד כשהוא ומקומות, זמנים בכמה להיות בילי ממשיך
ממנו. מרפים שאינם דרזדן לסיוטי

 באחד וחבריו בילי שוהים דרזדן חרבה שבו בלילה
 הלכו ההפצצה שהחלה ״לפני :בית־המיטבחיים ממרתפי

 היו עתה כדרזדן. הנוחים לבתיהם האחרים השומרים
היתד, ההפצצה בני־מישפחותיהם״ עם כולם נהרגים,


