
 אף־על־פי־פן אחר. אחד לכל או לי או
 לכל לבינינו. כינו עמול, שוני התלויים

 חסר חוא טריטוריה, חיתה מאתנו אחד
 עמי כל בל!רכ היחיד חיה הוא אותה.

 ידינו על שתואר מה המודרניים. התרכות
 ארם זולת דכר היה לא יהודי בתורת
טריטוריה...״ משולל

 היהודית, הגלות על ארוך הסבר ואחרי
 במהלך הגנטית וטוהרתה היהדות ושמירת
 של להקמתה ארדרי מתייחס שנה, אלפיים
טרי חוכמה, ״ראשית :ישראל מדינת
 עליה להגן כדי מוגן. שטח היא טוריה

ה של למזלו עוינים. לשכנים נזקק אתה
 דק לא הערכית הליגה לו העניקה יהודי,

ה את גם אלא עוינים שכנים של שפע
 הטריטוריה של ללגיטימאציה הזדמנות

כיותר...״ המחמיר הביולוגי כמוכן
ת. ו י ענ  השקפותיו תיאור בהמשך כנ

 היהודים של מדעי הבלתי המהלך על
ה ״אם :ארדרי כותב ארצה, בשיבתם

 הכהינה מן היהודי, את הפכה טריטוריה
 אחר ליצור הנפשית, הכהינה ומן הגופנית
 להתפתח צייד אז כי ישראלי, המכונה

 לכין הישראלי כין ומתרחב הולך פער
 רחוק הוא הזה הפער הגולה. מן היהודי

 על נחשב הוא ;תיאורטי מלהיות מאוד
 השניה הכעיה בתורת כישראל רכים .ידי

 כפני הניצבות הכעיות כמכלול בחשיבותה
 מכין שניים ולא אהד לא החדשה. האומה

 כני או האמריקאיים הבריטיים, היהודים
 הישראלי את מאשימים אירופה, יכשת

 את שאיכר אדם כו ורואים בשוביניזם
 כהתאם פועל אינו ושוב השקפת־עולמו

 דרך שהיא כאיזו שכגר אדם למצפונו,
ה עמו. של כיותר העמוקים באידיאלים

 מן אחיו את רואה זאת, לעומת ישראלי,
הטפו של שהיישום מוסר כמטיף הגולה

 אף ישראל... על כלייה להביא סופו תיו
 מקום, מכל מכין, אינו השניים מן אחד

 אין ששוב כדבר, טבעי חוק של שידו
 מצפון אותו כמשותף החולק עם אותו הם

 הכינו לו אחווה־איכה. של תסביך ואותו
שניהם...״ על להקל כדי בכך היה

 בהם אלה בימים דווקא פלסטינים.
 מצוי הפלסטינים של הטריטוריאלי הציווי
 היבט לבחון הראוי מן ויכוח, של ברומו
 רוברט של המדעית השקפתו של נוסף

 שנוצל אחווה־איכה, של ״התסכיך :ארדרי
 של המודרנית ההתפתחות ידי על כמלואו
 גרם עתיקת־היומין, הביולוגית האומה

 סוגה תהא לא הפולש של שדרכו לכך
 מאז נעים. פחות כמשהו אלא כשושנים,

זכ למיטב ידועים השמונה־עשרה המאה
ש כיבושים של מיקרים שני רק רוני

 מן אחד ואף קכע, של כהצלחה נסתיימו
 שלי ארצי וחלק. חד היה לא השניים

 קליפורניה ואת טכסם את כהצלחה גזלה
 בעת היתה לא מכסיקו כרם, ;ממכסיקו

 וברית־המו־ אמיתית. אומה בחזקת ההיא
ה העולם מילחמת לאחר שדדה עצות
 כין כיבוש, המיזרחית... אירופה את שניה
 מניעים מתוך וכין נעלים מניעים מתוך

 רווחים נושאת יוזמה להיות חדל שפלים,
 מאורגנות טריטוריאליות, שחברות משעה

 הופכות היטב, ומלוכדות רהב כפים על
העמים...״ של החרות למיכצרי
ה בנושא בעלי־החיים מינהגי תרגום

 ל־ ובחזרה לבני־אדם הטריטוריאלי ציווי
ה לקורא להמחיש בכוחו בעלי־חיים,

 ועקרונותיו מילחמותיו עצמו, את ישראלי
באפ שיש תוך צודקים, והלא הצודקים

ה את המדעית מהבחינה לבחון שרותו
הטריטו הקונפליקט של הפלסטיני היבט

 שאין וללמוד לפלסטינים, בינינו ריאלי
הבהמה. מן ניבדל האדם

מומלצים ספרים

מארסו
 ההיתוך נקודת ,19.5 הסגולי משקלו •

 אדים מעלה הוא זו לנקודה מעל ,1064סס
 .2950סס שלו הרתיחה נקודת סגלגלים.

 האטומי מספרו ,196,967 האטומי משקלו
 של לזו דומה קובית, צורה לגבישיו .79

 הוא וכסף. נחושת עופרת, ברזל, יהלום,
 ב־ ולמתיחה. לריקוע בקלות וניתן גמיש

 של שטח לכסות ניתן שלו אחת אונקיה
 באורך חוט למתוח או מרובע, מטר 30
המתכת של הזהות תעודת זו קילומטר. 90

ה כימאית אלטמן, יונינה זהב. המכונה
 הטכניון במוסד בכיר מחקר כעמית עובדת
 — ״זהב בספרה מציגה ופיתוח, למחקר

 את החיצון״ החלל אל האדמה ממעמקי
 בתולדות הזאת היקרה המתכת תולדות
ב בתעשיה, התשלומים, במערכת העולם,
 זד. מרתק ספר אחרים. ובשטחים רפואה

 בהוצאת ״עולמות״ בסידרת אור ראה
מסדה.

 ובמתח ראשון גוף של בלשון •
 הספר גיבור מארסו מספר רב פנימי
 אלכר האלג׳ירי־צרפתי הסופר מאת ״הזר״
 בו יום מאותו החל קורותיו את קאמי

 להורג הוצאתו לפני ועד אמו נפטרה
 קאמי(חתז אלג׳יר. בחוף ערבי רצח בעוון
 את זו סיפור בלשון מציג )1957 נובל פרס

 אהבתה מארסו, של אמו לוויית תיאור
עבודתו ושכניו, ידידיו דמויות מארי, של

י,אמי אלכד
 העונש משמעות

י'
 המישפט, החקירה, הרצח, תיאור כפקיד,
 הספר העונש. במשמעות והגיגיו המאסר

ב אמיר אהרון של בתרגומו אור ראה
מסדה. הוצאת

תרבות תולעי

הכרס צלב
 ממשלת מפרסמת בשנה פעמים ארבע

ה ״העתיד״ בשם כתב־עת מערב־גרמניה
 ברפובליקה שונים אירועים על מדווח

 בכתב־ המרתק המדור הגרמנית. הפדרלית
 הפדרלית כרפוכליקה ״ישראל הוא זה עת

 ישראלים, אותם המתאר מדור הגרמנית״,
 למלא פעולה ככר גרמניה את המעדיפים

בתקו סיפוק לידי באה שאינה כרסם את
בארץ. שהותם פות

 על ללמוד ניתן ״העתיד״ בכתב־העת
 כמו בישראל, מרכזיות תרבות פעולות

יש צייר אנאדארש, דירק של עבודותיו
 פיסל כצה״ל, שנתיים ש״שירת נודע ראלי
ש מיחידתו חיילים לזכר אנדרטות חמש
וכהנה. כהנה ועוד הצפוני...״ בגבול נפלו
 הישראלים שהמשוררים ידענו כה עד

 עמיחי, יהודה זך, נתן הם כיום הבולטים
 ויזל־ מאיר רביקוביץ, דליה אבידן, דויד
 ״העתיד״ של האחרון בגליון ואחרים. סיר

 הישראלית המשוררת על לומדים יצאנו
 שיריה ספר את כבר שהוציאה החשובה,

 נטי למשוררת וכוונתי בגרמניה, השני
 לראשונה גיליתי שמד, שאת בולסלאבסקי,

 :היא החוברת עורכי ולדברי זו. בחוברת
 המובנים־ הסודות את כלי־הפסק ״מנתחת
 המחפשת הישראלית, הווייתה של מאליהם
 ומוות אהכה שמלחמה, שאלות על תשוכות

 אותה חייה ודרך בני-אדם״.״ על כופים
 יהודים של גורלם את ״משקפת :ידענו לא

 אליה שהורגלו הסביכה מן שנעקרו רכים,
כ עצמם את ומצאו שנים מאות כמשך

ישראל...״
 ישראליות משוררות שיש מרגש ממש

ישראל של הבשר סיר את ממירות אשר

חשוכה ישראלית משוררת
לתרבותנו ויקר כבוד

 כבוד ומוסיפות גרמניה, של הכרס בצלב
 שאנחנו למרות וזאת לתרבותנו, ויקר

מעולם. עליהן שמענו לא

הישראלית החווייה

היקרה לעבת
 בכותרת מיכתבך את עתה זה קיבלתי

 הבננלה...״ את אכול דניל׳ה הוי ״דניל׳ה
 למדור המופנות וטרוניות טענות העלית בו
מ הן שטענותייך ונראה שבעריכתי, זה

: מיכתבך לשון וזה כולם. הקוראים עניין
 תשבחות במדורו קראתי מה זמן ״לפני

 עולה במאי של ככימויו קטנה הצגה על
 — כה לחזות הלכנו וככן גוטליב. —

 היה השיעמום ולצערי — שלימה הכורה
 על לדכר שלא גרוע החומר הכלל. נחלת

 הדכר קורה פעמים והרכה מאחר הביצוע.
 ומתאכזב אחר או זה למופע הולך שאתה

 נפלתי שאתמול אלא לדכר. התייחסנו לא
 תיאטרון ״מכקר אותו של מדורו על שנית

 של ספרו על כותב הוא הפעם — ספרות״
 על וכן )2106 הזה, (העולם בן־אמוץ דן

 כ,אדיפוס׳ אשרוב מישא של מישחקו
 כה היתה שלו הביקורת דרד (הבימה).

 לנסות החלנו כי עד וטפשית מגוחכת
 ונזכרנו — שמו לנו זכור מאין ולהזכר
 לפני שיצא ״מזוהמים״ שירים ספר באיזה
 אותו של לשמו וקיטור שנים .כעשר

 למד — לד עצתנו וככן מתוסכל. ,דנילה׳
 של ביניים דור מאותו היטב היטב קודם

 — ואחרים אשרוב מישא כן־אמוץ דן
 והם — ללכת זמנם הגיע דעוזד שלפי
 אמוץ בן דן כלשונד. מתוסבכים או כורים

כהל יצירות לכתוב לד הפריע לא מעולם
 מורי לשנרט יכולים ספריו להיפד, כה.
 לשמש יכול אשרוב מייטא לשכמותך. דרד

 לכל כתיאטרון רצינית לעבודה דוגמה
 דאגת להם דואג שאתה הצעירים השחקנים

 עתיד ככלל לד יש באם לד, וגם שווא,
"ובספרות ככתיבה . . .

ניר ענת

היקרה; לענת
בסעיף. סעיף לך להשיב מעדיף אני

 ולהקה עולה במאי לעודד מעדיף אני )1
 חשבונם על מינורית הצגה שמעלה צעירה

הצ שמעלים מזדקנים שחקנים מאשר הם,
חשבונך. ועל חשבוני על גרנדיחיות גות

 על ביקורת לכתוב עוז הרהבתי לא )2
 עולמו להשקפת התייחסתי אלא אשרוב,

 מעט השתבש שלך הזיכרון )3 התיאטרונית.
״מזו ברומן והמדובר שנים, 10 במהלך

חו איני )4 ״מזוהמים״. בשירים ולא הם״
 שזי- מהזיווג מאושר בן־אמוץ שדן שב

 הוא פנים כל על אשרוב, עם אותו ווגת
 כיש- חשבון על ומתמיד מאז מתפרנס
של כספם חשבון על ולא שלו רונותיו

 סטודנטית שאת טוענת את )5 אחרים.
 שלא למאוד עד שמפליא כך לספרות,

 היללתי בה ״המסובכת״ לשוני את הבנת
 מעולם בן־אמוץ דן )6 בן־אמוץ. דן את
 ואת כהלכה, יצירות לכתוב לי הפריע לא

הפ אני אם ולשאול אליו לטלפן יכולה
כהלכה. יצירות לכתוב אי־פעם לו רעתי

ובספרות. בכתיבה עתיד בכלל לי אין )7
 אש־ למישא ד״ש למסור תשכחי אל )8

רוב.
שלך

ו י

בחטף

סוף - טשרני
 מישרד של מיסודו לנוער התיאטרון 9

קר על להעלות עומד והתרבות החינוך
 אפרים של סיפרו על המבוסס מחזה שיו

ן דו  ״עלילות ראש״), ו״ניקוי (״זוארץ״ סי
ב אור שראה בקיצור״ פדהצור פרדיננד

 הייט שרי של סיפרה • כתר הוצאת
 האשה״ מיניות על מחקר — הייט ״דו׳ח
 • עותקים 15,000ב־ בארץ כה עד הופץ

 של מספריו לעברית חדשים תרגומים 2
 עומדים גלבריית ל,נרנ נ׳ון הפרופסור

 ״עידן הם הספרים בקרוב. אור לראות
 הטלוויזיה סרטי (שסידרת אי־הוודאות״

 אור לראות העומד לאחרונה) הוקרנה לפיו
 לראות העומד ״ההון״ וספרו שוקן, בהוצאת

 עם 9 מודן ביתן זמורה בהוצאת אור
 ״סימן העת כתב העברת עיסקת השלמת
 אוניברסיטאיס״ ״מפעלים מבעלות קריאה״
 ״הקיבוץ של הספרים הוצאת לבעלות

 8 חוברת אור לראות עומדת המאוחד״
 חוברת תכיל השאר בין זה. כתב־עת של

 ויהושע לוין חנוך של סיפורים זו
מ קטעים של חדיש תרגום נוסח קנז,
 ירוס־ מאת שחיק״ האמיץ ״החייל תוך

 ויזל־ מאיר מאת שירים האשק, לאב
ל;  מאת מאידיש מתורגם שירים ומחזור טי

 החוברת במרכז גלאדשטיין. יעקב
 השירה בביקורת תקדים חסרת מיתקפה
 ט(שרני) של לשירתו המופנית העברית
 בשירה בקיאים שלדעת מיתקפה כרמי,

 הקריירה את לחסל בכוחה יש העברית
מסק רשימות שתי כרמי. של השירית

יע■ רומן של רשימתו האחת הן, רנות

כרמי ט(שרני)
קריאה״ מ״סימן מיתקפה

ן סו כ  המתאבדים״ ב״משוררים העוסקת קו
 התוקפת לם צכי של רשימתו והאחרת,

החי במערכת המוח״ ״שטיפת שיטות את
במק השונים. התיקשורת ובאמצעי נוך
 ״ספרי בסידרת אור ׳לראות עומדים ביל

 ז׳אן־פול מאית ״הבחילה״ קריאה״ סימן
 שירי מיבחר של ואנתולוגיה סאדטד,
ב לעברית מתורגמים ברכט, ברטולד

• הרושוכפקי בנימין ידי

! ר


