
גוט1וו קורט
 וה־ הסארקזם את וונגוט קורט מאבד בתיאורה גיהנום.
 להבה מיתרו דרזדן סופת־אש. מיתה ״במוץ :ציניות

 דבר בל אורגני. דבר כל אכלמ הלהבה גדולה. אחת
 יום *הרי עד המיקלט מן לצאת מסובן היה זה יטריף.

 החוצה דטומריהם האמריקאים יצאו כאשר המחרת.
 קטן ביבה ראש היתה השמש מעשן. שחורים היטמים היד

 מינרלים. רק הירח. במו עכשיו נראתה דרזדן וזועם.
מתים...״ היו בסביבה האחרים בל להטו, האבנים

 היא רבות, שנים משך שהועלם כיום, הידוע סיפור
 שעה בי צ׳רצ׳יל, ויגסטון של הישירה הוראתו סיפור

 ההפצצה, אחרי בדרזדן יפעלו וההצלה הפינוי שציוותי
אמרי ״מטוסי־קרב : וונגוט וכותב מחדש. העיר תופצץ
 דבר ששום לוודא כדי ענני־העשן מתיד הגיחו קאים

נע...״ אינו אכן
בבית־ פ״לגרים, ב״לי נקלע יותר מאוחר שנים 23

 ברטרם ששמו מהרווארד להיסטוריה פרופסור עם תולים,
 אחד פרך בת ההיסטוריה את המחבר רמפורד, קופל׳נד

 השנייה העולם במילתמת האמריקאי ־האוויר חיל של
 דבר כימעט נאמר ״לא :פילגרים בילי לדיברי שם,
 ממדי עצומה. הצלחה זו היתה כי אף דרזדן, הפצצת על

 סוד המילחמה. אחרי רבות שנים בסוד נשמרו ההצלחה
 לא כמובן לגרמנים, סוד היה לא זה האמריקאים. בפני

לרוסים...״.
 המיפגש את !אבסורדי גיחוך לכדי עד מביא וונ-גוט קורט

 בפעולה. ההיסטוריה את ושראה -מי לבין ההיסטוריון בין
 וקובע בדרזדן, שהיה לפילגרים ׳מאמין ואינו ההיסטוריון

 לאנשים הגורמת (מחלת־נפש הידהוד״ ״חולה שבילי
 אנ-שים !מפי אותם ששמעו ואחרי ומייד דברים על לחזור

 לבילי להאמין החל ההיסטוריון כאומר לבסוף, אתרים).
 אנושי. כביצור ככילי רב, באי־חשק ״התעניין, :הוא

 לו כשהתבר נחה ודעתו בזעם, כילי את חקר רמפורד
 זה איך כילי את שאל הוא בדרזדן. היה אכן שבילי

 שעשה והזוג הסוסים על הסיפור את לו סיפר וכילי היה,
 והרופאים כילי :כלהלן נגמר הסיפור הירח. על פיקניק
 ללכת. מיאנו הסוסים אבל הסוסים, מוסרות את התירו

 ואסרו אופנועים על מסים כאו ואז בל־כך. כאבו רגליהם
הסוסים.״ את מלכד בולם, את

והזיזו־ חייו שסל דרזדן, הפצצת קורבן פילגרים, בילי
 מאושפז הוא שבו מבית־החולים נמלט ממנה, ניזונים תיו

 בשורת את לילה באותו מאוחר לשדר ברצונו לגיו־יורק.
 בשורה ברישתות־הטלוויזיה. טרלפמדור הפלאנטה בני
 לדמיין אותו מביאות הזיותיו ופציפיזם. סובלנות ׳של

 מסיפוריו באחד נזכר שהוא למתת מודרני, ■כישוע עצמו
 כדי מסונת־זמן שבנה אי׳ש על טראוט קילגור -של

 פעלה המפונה ישוע. את ולראות לאחור לחזור שיוכל
 הנגרות !מלאכת את לומד י׳שוע את בה ראה והוא

אז: מאביו,  עם לחנות נכנסו רומיים חיילים ״שני ו
 מחר אותו לבנות שיש למיתקן, פאפידום על תרשים

 הנענים מפית להמתת שנועד צלם זה היה זריחה. עם
 את לקבל שמחו הם הצלב. את בנו ואביו ישוע אחד.

עליו...״ נצלב ההמונים ומסית העבודה,
 יותר יציבותו את פילגרים בילי !מאבד לעמוד -מעמוד

ארצות־ של הידרדרותה את לערבב !מתחיל הוא ויותיר.

 הדבר עם '60ה־ שנות ושל השנייה .במחצית -חברית
 בית־ של האחרון הפרק את .1945ב־ בדרזדן -שהתרחש
 שבית־ קנדי, ״רוברט :במילים וונג-וט פותח 5 מיטבחיים

 פו נר שאגי הבית מן קילומטר 10 מרוחק שלו הקיץ
 אמש. מת הוא לילות. שני לפני גורה השגה, ימות כל

 הוא גם חודש. לפני נורה קינג לותר טרטין זה. כפה
 חשבון את ממשלתי לי מודיעה יום ובל זה. כבה מת.

 זה...״ כבה בווייטנאם. מייצר המילהטה שמדע הגוויות
 ב״בומתות־ !משדת הוא מטנו. ההיפך הוא בילי של בנו

 פילגרים בילוי -וגיבור. לו-חם הוא בווייטנאם. הירוקות״
 הוא שאותה לחודיה אלא יבנו, לגודל כלל חרד אינו
 :דרזדן לחורבות בהזיותיו שב -והוא ׳מעברו. אוצר

 כשיכבת הפירצה את להרחיב שיש אמר ״הממונה
 להעלות יהיה שאפשר כדי סולם, שם ולהציב שככים

 בדרזדן. הראשון הגוויות מיכרה נפתח כך הגוויות. את
 הזמן״.״ במשך ופעלו נפתחו גוויות של מיכרות מאות

 הועלו לא הגופות :חדשה טכניקה ״עוצבה אחר־כך ורק
 בלהביורים...״ שנעזרו חיילים בידי נשרפו הן למעלה,
 את איבדו שחיי־האדם בתר פילגרים שלב״לי דומה

 עבודות במהלך כאשר סופית בדבר נובח והוא ערכם, בל
 :השבויים מחבריו אחד על מוזר דבר מתרחש החילוץ

 דרבי אדגר התיכון בית־הספר מורה נתפס ״ואי־שם
 הוא ממערת־קברים. שסחב קנקן־תה עם והמיסכן הזקן

 זה...״ ככה ונורה. נשפט הוא ביזה. בעוון נאסר
 אפים. היה ״ואי־שם :המחבר מוסיף סיום לקראת

 כדי המקום את עזבו החיילים כל נסתמו. הגווית מיכרות
 וחיפשו וילדים נשים חפרו בפרברים ברוסים. להילחם

 שבפרבר. באורווה נכלאו וחבריו כילי תביס• קליעי
 נעולה אינה שהדלת וראו התעוררו אחד בבוקר ואז

 סיומה.״״ על באה באירופה השנייה מילהמת־העולם עוד.
 ההיים, קורבנותיה מי׳לבד סיומה על !סאה המילחמה

 אימתה את :נזושוא זמזא מהם. אחד הינו סילגרים1 -ובילי
 הוא 5 בית־׳מיטבחיים טירוף. לידי עד אותו המוליכה

 בעצב נקרא הוא וציניות. בחמלה וטחול סיוטים, ׳של ׳ספר
 המנצחים של הצדק הצדק. בשאלת דן הוא דמעות. נטול

 שאינו -האנושי, המין של והצדק המובסים, של -והצדק
 הפלא-נט-ד, ת-ושבי פילגדים, ב״לי של הזייתו לגיבורי ׳מובן

טרלפמדוד.

? לסופר פרס בגין יעניק האם 61£3  לראש־ קדם עגנון ״ ש ^ ערבי
ל הפרצוף ב״פליימי־־ להתראיין □סירוב* הממשלה  של הכפו

ש!׳ סדן דוב של לעגו £ו פרי מנחם עיברית־ של ״רגע לבל
 ח״כ ראש־הממ-שלה, מטעם לסופרים״ היצירה פרסי ״קרן של חבר־הנאמנים יו״ר
 ל״י, 48.000 השנה יהיה הפרס ששיעור אלה בימים בישר קרגמן, ישראל לשעבר

 בירעם עקורי בעניין כנין מנחם של עמדתו לאור עיבריים. סופרים לשישה יוענק והוא
 שיפעל על־מנח לראש־הממשלה, ואנשי־רוח סופרים של פנייה מתארגנת -ואיקרית,
 אל אשתקד שנעשתה דומה פנייה בן־מיעוטים. לסופר הפרסים מששת אחד להקצאת

 ראש־הטמשלה של סירובו # נענתה טרם — רכין יצחק לשעבר, ראש־הממשלה
 ישראלי. של הראשון הסירוב אינו פלייבוי הירחון של עורכו הפני יו בידי להתראיין

 לירחון ראיון להעניק בזמנו שנתבקש עגנון, ש״י נובל פוס חתן הסופר לבנין קדם
 ממנו ׳ושאל הסופר, -אודות סרט -אז -שהסריט שגריר, מיכה לבמאי־הקולניוע ופנה זד,

:שגריר של באוזניו סירובו את נימק זמן, כעבור עגנון שב כ-אשר פלייבוי. חוברות כמה
 כמוני זקן לאיש מה מדי. יפות ״הבחורות
 טוב ״מקום בתוכני׳ת־הרדיו • ביניהן?״
ורע ריאיין בגלי־צה״ל ששודרה באמצע״

 נר כן־ יצחק הסופר התוכנית, של כה
יעקב המחזאי את כפרית) (שקיעה

 סיפרו על עירונית) (שקיעה שבתאי
 -השאלות לאחת ׳בתשובה ״זכרון־דברים״.

סיפרות: בהערכת חדשה מטבע־לשון טבע
 כרוניקא- נגינה תהיה שלסיפרי ״רציתי
ה ״ע-רבי־הסיפרות״ במיסגרת • לית...״
אריאל. הירושלמית בחנות־הספרים נערכים
(תיא זקס אריה הד״ר החודש יתארחו

ילדים) (סיפרו׳ת אופק אוריאל טרון)
• יסיפרות) (שיירה עמיחי ויהודה ׳
 כותרת עלי בתוכנית־ד,טלוויזיה בהופעתו

 ״איני ו פרי מנחם ס/קריאה עורך הודיע
 למרות בס/קריאה קינן עמוס את מפרסם

 שמנחם היא האמת השמאליות״. השקפותיו
 פרי־עטו יצירות לפירסום רבות פעל פרי
 לשם ונפגש שלו בכתבה־,עת קינן עמוס של
 באוזני זו עובדה ציין ואף קינן, עם כך

 היא האמיתית •הסיבה זה מדור עורך
?051 001111111 01מ1ר13 <• זה בכתב-עת מעבודותיו לפרסם קינן של העיקש סירובו
שלושים בגיל ״מרים ללצ׳וק אלן של לסיפרו טוטו המשמש .41־111113113 ׳11131:13
 עצובות״ החיות כל המישגל, ״אחרי :בעיבריח משמעות -באחרונה, שידאזד-אור וארבע״

 שמאי עסקן־הסיפרות כידי ומנוהל בירושלים בעיר־חעתיקה השוכן ״ביתיר,סופר״ •
 שבע מזה הקיים ״בית־הסופר״ בתקציב. מחסור מפאת בקרוב להיסגר עומד גולן,
 הסיפדות משולי סיפרותיים עסקנים קבוצת של אינטרסים היווסדו מאז מישרת שנים,

 הסיפור ידוע ירושלמיים סופרים בחוגי ד,׳שלמה. ארץ־יישראל בתנועת כוץבם המצדדים
 שהתעלם עיברית לסיפחות ביותר נודע לפרופסור שהודיע ״בית־הסופר״, מעסקני אחד על

 סף על תדרוך לא -רגלך ״כף :עסקן -אותו של מקיומו הסיפרות־העיברית על בסיפחו
בימים סיפרי־מופת. להסרטת באחרונה -שבה העולמית הקולנוע תעשיית • 'בית־הסופר״

 לב המינגוויי. ארנפט של האחרון סיפרו על־פי בזרם איים הקרנת החלה אלה
 הבמאי בידי -הפך קונראד, ג׳וזף הפולני־אנגלי הסופר ■של החשובים מספריו החשיכה

 הספר פרנדו. מארלון של בכיכובו !עכשיו — לאפוקליפסה קופולה פראנפים
 מתאר עובד) עס בהוצאת השנה אור לראות (העומד מארלו אנדרה מאת חיייאנוש

ץ טונג צה מאו הם המוסווים ■שגי-בוריזה ,1927 בשנת בסין קומוניסטית התקוממות צ  ו
 מועדון של הכניסה באולם • זינמאן פרד -הבמאי בידי מוסרט להיות עומד לאי, אן

 ונעמי רשף יעל לדין, יהודית :אמניות 3 של יצירותיהן מוצגות בתל־אביב צוותא
 בימים עסוק פר־לב, חים לשעבר, והתעשייה המייסחר ושר הרמטכ״ל >• שניידר

 סקרנות ומעורר ,1967־77 בישנים ופגי-ש-ותיו מעשיו -את המתאר ספר בכתיבת אלה
 בעת, אל הסורי היומון מעורכי ג׳ונדי, עלי • בר־לב״ ל״קו שלו גירסתו -בדבר רבד,

 הסוציאליזם הגשמת ״אם ארצו: בני המשכילים את הבוקר״ ״שיחת במדורו הגדיר
 עד בסוציאליזם להילחם ׳נבונים הם להם, השייכת קרקע פיסת על בוויתור כרובה

 כ״פרישן כרטוב חנוך את לפיד יוסף הציג בגלי־צה׳׳ל, רדיו בתוכניות • חורמה״
 שמשה תיקווה יש לדה־גול, ייהפך כנין ״אם ברטוב: אמר התוכנית במהלך מדיני״.
 יממילחמת- ולחם בשמאל־הקיצוני, דרכיו שהחל (מאלרו, למאלרו״ ייהפך לא שמיר

• הקיצוני) בגוליזם הפוליטית דרסו -את סיים בספרד, האזרחים  איל״׳ש בוועידת ׳
 מחידושי־הלשון כמד, סיוון ראובן הד״ר תקף שימושית) לבלשנ-ות ישראלית (אגודה

 סיווז הכרמל״. ״למרגלות הביטוי על האיסור כגון עיברית״, של ״רגע בתוכנית־הרדיו
 על הממונה כנדויד, אבא השיב ברקוביץ. י״ד של חידושו הוא זה שביטוי טען

 התיקון את ושומע מקיברו היום קם ואילו טעה, שברקוביץ ישראל בשידורי הלשון
 ״החידוש :-והגיב סדן דב הפרום׳ כך על שמע בטעותו. מודד, היה עיברית״ של ב,,רגע

 ומחדש מוסיף הייתי אני לפוסלו. -וחלילה הוא, יסד, חידוש ההר׳ ,למרגלות ברקוביץ של
 עסקן־הסיפרות כשנשאל ההר״. ״למ-ראשות

 של ״-רגע התוכנית מנסח קרמר, שלום
 על להכריז זו לשטות ראה מה עברית״,

 :קרמד השיב ברקוביץ, של חידושו פסילת
 — בפי -בנדויד (אבא) ישים אשר ״-את
• ׳אדבר...״ אותו  את מביא הסיגנון ׳

 הכותרת את לכנות ניתן כך המשמעות.
להצ מעריב של הסיפרות מדור שהעניק

 יהודה שירת ׳תרגומי של הכבירה לחה
ד אור שראו אמן, בכותרת עמיחי,  בני

 ״תגובה :היא מעריב שהביא הכותרת יורק.
ה שיריו -לספר בארצות-הברית אוהדת

 הידיעה בגוף עמיחי״. יהודה של מתורגמים
המתפר העורכים׳ ,בחירת ״במדור :נאמר

 ,השבוע מן בוק־רוויו טיימס בניו־יזרק סם
 שיריו ספר לאמן חמה המלצה ניחנת שעבר

 הסים־ עורכי של צרות־העין עמיחי...״ ״של
שמיר משה בהשראת הפועלים רות

פרי מנחם הוא עמיחי של שסיפרו מד,עוברה מתעלמים
קינן את מפרסם איני העיתון. של המומלצים ברשימת הראשון

קינן עמוס
לפרסם מעוניין איני
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