
 מאכס, של ציוריו את ומשחזר מלקט
 זאת מסביר הפסיכולוג אותם. ומחביא

 אביו בין ״בעמידתו : כך שלו, בדיסרטציה
 ובין בילוש במשימות לעסוק ממנו שביקש
ל שנועדו תפקידים עליו שהטיל הצייר
 הנער הוכיח תמונות, להצלת פעמים

התקופה.״״ לבעיות הבנה אינסטינקטיווית
וה השוטר לקיצה. מתקרבת לזמילחמה

 וכאשר הקשישים, לחיל מגוייסים צייר
 הם למקום, הבריטיים החיילים מגיעים
שתחי הצייר מאכס, השוטר. את אוסרים

 מכניעת כלל מתרגש אינו אליו, שבה לתו
 יוצאים הם ״היש־מהר :ואומר גרמניה,

 זמן־מה, שיסתתרו חושב אתה מחוריהם.
 עם שיתייחדו בדומיה, בשקט, שיישבו
 נשימת אך הנה אבל כחשיבה, חרפתם
 זמן כעבור פה...״ שוב הם ובכר לרווחה

 ממחנה־המעצר, הכפר שוטר משתחרר קצר
 מן שערק בנו־בכורו על לתפקידו. ושב

 אני עוד ״בל :אומר הוא הגרמני הצבא
הוריו.״ לבית ייכנס לא חי,

ה באמנות שוטר־הכפר של מילחמתו
 ה־ את שורף הוא תמה. טרם ,,מנוונת״

 עבודותיו את זיגי בנו החביא שבה ביקתה
 מטיח השוטר האב הצייר. של האסורות

 האיסור פג כי טוען שזה אחרי בנו, בפני
 ;לעצמו נאמן להישאר צייד ״אדם : לצייר

 המצב אם גם חובתו, יאת למלא צריו הוא
 יפזן זיגי את מאלצת זו הכרזה משתנה...״

תמו להגנת פעולותיו את להרחיב הצעיר
ממו אותן לגנוב מתחיל הוא הצייר. נות

 עד ישמידו, לא שאביו על־מנת זיאונים
נכלא. הוא שלבסוף

ש מיצירות־המופת הוא הגרמני השעזר
 ,20ח־ המאה של השנייה במחצית נכתבו

חיצו עזרים או פעלולים בלא נכתב והוא
 זיג- מצליח עלילתו במהלך כלשהם. ניים

 מבוכי בין הקורא את להוביל לנץ פריד
־והנאציזם. גרמניה של המסוכסכים הנפש

 פרנקל, אלונה הגב׳ ישראלי. שעור
וציי הגרמני, השמור עטיפת את שעיצבה

 ציירה בבורותה רבים, צלבי-קרס עליו רה
 של בכיוון פונים שלהם כשהקרסים אותם

 מאד עד פוגמת זו עטיפה השעון. נגד
 המעולות באיכויותיו ובעיקר הטוב, בטעם

 צלב־הקרס בפיענוח העוסק זה, ספר של
 :פנים כל על השעון. בכיוון פונים שקרסיו

 לנץ, זיגפריד הספר, מחבר יקבל כאשר
 ספק סיפרו, של העיברית מהמהדורה עותק

 שלקורא כפי לו ינעם הישראלי השעור אם
שלו. הגרמני השעור ינעם

*

0¥א]1)111
 תחת צנום סיפרון אור ראה אלה בימים
 * חיזעה חירבת פרשת על האמת הכותרת

 ״לשרוף־ : היא שלו כותרת־המישנה בעוד
ה בל עם ׳לפוצץ־לאסור־להעמיס־יולשלח״

 הסיפרון עורך יוצרת. שהיא אסוציאציות
 שרעיון שלו, ההקדמה בדיברי כותב,

 הפשוט הדחף ״מן נבע הסיפרון עריכת
 השוטפים השקר גלי מול פכר להציב
 להטביענו... ומאיימים רבה בעוצמה אותנו

 סיפור הוא חיזעה חירכת סיפור כי הידיעה
 פעם לא זו בארץ ונישנה שחזר אמיתי,

פעמים...״ מאות אלא פעמיים, ולא
 ההזדמנות את מנצל הסיפרון עורך
 לרגל שנערך הציבורי הוויכוח שהעניק
 יזהר, ס. של סיפורו על-פי הסרט הקרנת
 להביא על־מנת בטלוויזיה, חיזעה חירבת

 ה״חירבות כל של קטלוגיות רשימות
 לרשימה מגיע והוא בארץ, שהיו חיזעה״

 ומן מהארץ שנמחקו מקומות 151 בת
 גם מצורפת זו קטאלוגית לרשימה המפה.

ערביים. כפרים כמה על הניצבת תל־אביב,
 על-ידי מצליח, הסיפרון שעורך דומה
 לתחושה הקורא את להביא הסאה, הגדשת

ש לתחושה הדומה ,0¥£11£1££ של
 במהלכה ארצות־הברית תושבי את אפפה

 הטלוויזיה כאשר בווייט־נאם, המילחמד, של
 ״גודש־הרג״, של תמונות יום מדי הקרינה
ה תחושות להקהיית מהרה עד שהביאו

בהן. צופים
 של תמונות להציג הרבה בלהיטותו
 עורך הצליח ו״גודש־גירוש״, ״גודש־הרג״

 ותפקידה כוחה מעצם להתעלם הסיפרון
מסכת מתוך אחד אירוע לבודד סיפרות, של

 חיזעה״, חירבת פרשת על ״האמת •
 64 ״כתם״, הוצאת ליבנה. רמי :העורך

רכה). (כריכה עמודים

בחטף
י ־> אנוש״ רצונות ״הכל

 ה־ מהאוניברסיטה עיון) (ראה: זקס אריה הפרום׳ מאת החיים ריקנות בספר
 בין נכללת ג׳ונסון״, סמיואל על־פי האדם של ב״מצבו המטפל בירושלים, עיברית

:מהן כמה הרי בעיכרית. אור לראשונה הרואות ג׳ונסון, של מאימרותיו מאות השאר
 או נייר שולחן, להם שאיו הכתיבה שולחן אל היושבים ברקלי חסידי £ 0
ת... ■ 9  שילמדו כדי חודשים שישה במשך ואשה גבר תכלא אם אצבעו
ק ז י פ ה ל  בסוף אם אולם בהכרח. יתאהבו — מזו זה הנאותיהם כל את ו

 ישכחו כצונם, בני־זוג להחליף להם ותניח חברה, למפגשי אותם תשלח זו תקופה
.. וריקנות הכורח תוצר אלא שאינו קשר שביניהם, הקשר את מהרה עד ם. י חי  ה
 באוזנה יזמזם כן, אם מי, בתו. באוזני לזמזם לגברים יתיר לא לעולם אלמוני מר
..!המשרת — . בשר בעיני נחת ישבע לא דמיונו, בעיני העתיד את שצייר מי . . . 

א... בבטלה לריק שהוצא הזמן את ולגאול הדביקה העצלות את לסלק ט ח ב  ו
 פני על לזחול חייבות והעצלות הבורות ורק הידע בפני פתוחים האוויר שדות

ע... ק ר ק  בהנאות היזכרות על-ידי השנים תשישות את משעשעים אנו בזיקנתנו ה
ם... עורי  תושביה את שפקד לזה דומה פתאומי אסון הלומת נפש של מצבה נ

 חשבו והם הראשון הלילה עליהם ירד באשר בריאתה, לאחר הארץ של האגדיים
.ישוב לא שוב שהיום .  מנשק אני שבדמיוני מבלי נזירים על קורא איני מעולם .

 ואנשק ברכי על שאפול מבלי מינזרים על קורא איני מעולם כפות״רגליהם. את
.מרצפותיהם את .  חיה, כל ז החיים היצורים לשאר האדם בין השוני מהו .

 צמאה עשב, ולוחכת רעבה היא :כמוני גופניים צרכים אותם בעלת לעיני, הנגלית
ה... רצון שבעת היא מושקטים ורעבונה כשצמאונה הנחל; מן ושותה מ  ונרד

 כמוה ; מנוחה לי אין עדיין פוסקים ורעבוני בשצמאוני אך כמוה׳ וצמא רעב אני
.השבעתו עם סיפוקי על בא איני כמותה שלא אך החסר, את אני כואב . . 

 להתחשב טבלי לליבו, הקרוב עניין אחר הרודף באדם מתבוננים כשאנו
כן... בלתי־מוסרי בצדק, לנו, נראה הוא הבריות, של בדעתן סו מ ו

ציטוטון

 כאשר למשל, בעזרתו. ולהדהים שלמה
 בלונדון העלה ברוק פיטר הבריטי הבמאי
 הכותרת תחת וייט־נאם, מילחמת על מחזה
 ה״גודש־הרג״ בעיית בפני ניצב הוא ,115
 אחד שרף המחזה, של בסיומו כן, ועל

 והעלה הבמה, על ציבעוני פרפר השחקנים
 זוועות כל שכמותה זוועה אנחת בקהל

ממנו. לסחוט הצליחו לא וייט־נאם
 משדי- התעלם הנ״ל הסיפרון שעורך אלא

 לנתח טרח אילו יזהר. ם. של סיפורו פות
 משווה שהוא תוך מילולית, מבחינה אותו

 בו, הפועלות הנפשות והערות דיברי את
ב הובאו שבועיים לפני שרק למונחים
 סובל הוא שגם ,81 ה־ המכה בסרט טלוויזיה

 פרשת על האמת הרי מ״גודש־הרג״,
 את קוראיו על מביא היה חיזעה רבת חי

״.82ה־ ״המכה

עיון

ג׳ונסון סמיואל
 ומילונאי מחבר הוגה, ג׳ונסון, סמיואל

 בעל לאביו, 1709 בשנת נולד בריטי,
 ממחלת ג׳ונסון נפגע בנערותו חנות־ספרים.

והכהתה האחת עינו את שסימאה חזרת
 לפמברוק התקבל 20 בגיל השנייה. את

 ולקלס ללעג היה שם אוכספורד, קולג׳,
 מתמדת רעדה לו שגרמה מחלתו, בשל

 נטש שנה כעבור תווי־פניו. את ועיקמה
 בלונדון. להתגורר ועבר לימודיו את

בלונדון ג׳ונסון נאבק שנים 30 במשך

ג׳ונסון סמיואד
ונפש גוף וייסורי פרנסה דאגות

 תחילה וייסורי־גוף־ונפש. פרנסה בדאגות
 את ושפך סאטירי, משורר להיות ביקש

 נשא 1735 בשנת דורו. מומי על מררתו
 שנה. 20ב־ ממנו ומבוגרת רגזנית יאשר,
 בחיבור החל יותר מאוחר שנים עשר

 שנים שבע ׳ובמשך האנגלית הלשון מילון
 בשני אור ראה שזה עד בפרך, אותו עבד

 ובדגימות הברורות בהגדרותיו כרכים.
בלכסיקוגראפיה. חדש עידן יפתח עשירות

 פוסק ג׳ונסון הפך אחדות שנים תוך
 תשע במשך בדודו. סיפרות בענייני אחרון
 שקספיר. ויליאם כתבי את ההדיר שנים
 ניגודים איש היה הוא זאת עם יחד

 חריף, לטיניות, במילים כתביו המתבל
 למרה נוטה מזבחות, ומקים מנפץ שמרן,
חי גרגרנות. בהלכות פרק ויודע שחורה

 המשוררים, חיי הוא ביותר החשוב בורו
 מותו ׳לפני שנים שלוש פירסם ׳שאותו
.1784 בשנת

 של היא ג׳ונסון סמיואל של אישיותו
 במקביל ימיו. כל אותו רדף שהייאוש אדם
 שאיפותיו חרדותיו, על־ידי נרדף הוא

ה מאבקיו .באישיותו, הפיצול להצלחה,
 עם יחד הטירוף. מפני פחדיו פנימיים,

מוסרית. ובכנות פנימי ביושר ניחן זאת
 מחקרו בעיברית, אור, ראה אלה בימים

 סמיואל על זקס אריה הפרופסור של
 זה ספר ויצירותיו*. השקפותיו ג׳ונסון,

 אור שראו הבודדים הספרים אחד הוא
 של רבת־היקף תמונה המציגים בעיברית,

 במאה באנגליה התרבותית העילית בעיות
 בעיותיה את להשוות ניסיון תוך ,18ה־
הפרו תקופתנו. של הקיומיות הבעיות עם

 האנגלית בסיפרות שהתמחותו זקס, פסור
 כמה בשיטתיות ממיין התקופה, אותה של

 ג׳ונ- סמיואל את שהעסיקו מנושאי־היסוד
 (בעזרת להעניק מצליח שהוא תוך סון,

 השקפותיהם של תמונת־מצב ברקאי) אריה
דורו. ובני ג׳ונסון של

 העברי לקורא מעניק החיים ריקנות
 ותקופה נושא של ראשון מכלי חיה תמונה

 פרופסור אומר עליו האנגלית, בספרות
 מיעוט ״רק :הקדמתו לדיברי בפתיחת זקס

 קרא בארץ המשפיל הקוראים קהל כקרב
 מספריו ספר כמקורו אי־פעם יקרא או

 לי נראה אישית, ג׳וכסון...״ סמיואל של
 הקוראים ל״קהל ג׳ונסון סמיואל שקריאת
 קדימוייו־ בראש אינה בארץ...״ המשכיל

 מג׳ונסון יותר מעניינת ושהתקופה תיו,
 פירסום מוטב.שאחרי זאת, עם יחד וחבריו.

 תדאג זקס אריה של הזה המקיף סיפרו
 תר־ המפרסמת המועצה־לתרבות-ולאמניות,

 את לאור להוציא בעיברית, גומי־מופת
 שדיוקנו על־מנת לבוסוואל, ג׳ונסון חיי

 שוויכוחים זה, אשכולות רב איש של המלא
 חשיבותו, בדבר היום עד מתנהלים רבים
 הקורא בפני יותר רחבה בפרספקטיווה יוצג

 מצליח זקם פרופסור מקום, מכל העברי.
 הגות, של בעיות החיים בריקנות להציג
 המאה של סיפרותיות מילחמות ואפילו
מרתקת. בחיוניות הי״ח,

 מצבו — החיים ״ריקנות זקס, אריה *
 הוצאת ג׳ונסון,* סמיואל על־פי האדם של
רכה). (כריכה נומודים 112 מאגנס, י״ל

פזורת־שירה
 אוניברסיטת של בהוצאת־הספרים •

 הספר שעבר בשבוע אור ראה הארווארד
 מאת לקרב הערוך בן־הברית — ישראל

 סוקר הוא שבו ספרן, גדב הפרופסור
 30 במשך ישראל—ארצות־הברית יחסי את

 אלה ליחסים הצפוי את ומעריך שנה,
 תל- משוררים שני • הלא־רחוק בעתיד

 על ושוחחו בבית-קפה ישבו אביביים
 האחד העברית. בסיפרות חדשה תופעה

ה ואילו ״דוקטויורדים״, לתופעה קרא
 שירה״. ״פזורת לה קרא השני משורר

 לסיפרות דוקטורים היא עצמה התופעה
 לימודיהם להשלים שירדו ישראלי ממוצא
 אחד בו. שהותם את ומאריכים בניכר

 המלמד גיא, חגון* ד״ר :ביניהם הבולטים
 בארצות- טמפל באוניברסיטת עיברית
 את לטפח באחרונה שהחליט הברית,
 משום לאנגלית. בתירגום העיברית השירה

 של מיוחד גיליון לעריכת שותף הפך כך
 ?0£¥11¥ 1י1£\¥5־ המקומי כתב־העת

 ישראלית. לשירה שיוקדש ]£££׳£££,
 כדור־ של בקצה היושב לעיסוק, עמיתו
המב של בנו גמזו, יוסי ד״ר הוא הארץ,

 חיים ד״ר ולתיאטרון לאמנות הקשיש קר
ו אוסטרליה, בסידני, מתגורר הוא גמזו.

אבידן דויד
מבריקים מחאתיים טכסטים

הדוקטו שאת למרות עברית, שם מלמד
 גמזו גם אידיש. בסיפרות עשה שלו רט

 ישראלית, לשירה המוקדש גיליון עורך
גיליו שני אוסטרליה. הפואטרי במיסגרת

 הדוקטורים תרומת הם אלה מיוחדים נות
 • ישראל למדינת 30ה־ לחגיגות הנ״ל

ה התיאטרון של המקורי למחזה בסדנא
 מוסה המחזה את מעלים הבימה לאומי

 דגה. מוגי בשם מחזאי מאת והפרעונית
 פולין ציוני מנהיג של נכדו הוא רגב

יש של הראשון ושר־הנפים 30ה־ בשנות
ק ראל, ח צ  אלה בימים • גרינכאום י

 חדש ספר אביזץ דויד המשורר פירסם
 ובו ״תישדורת־מלוויין־ריגול״ הכותרת תחת

 מרבית את ומיסמכים. תישדורות שירים,
הק בעזרת אבידן חיבר שבספר היצירות

 אביזרים ושאר בדיקטאפון־יד שערך לטות
 כמה מצויים החדש בספר טכנולוגיים.

 פיר־ במקביל מבריקים. מחאתיים טכסטים
 לצרפתית מתורגמת מהדורה גם אבידן סם
 למישחק הסטודיו תלמידי • זה סיפרו של
ב אלה, בימים מציגים נוגים ניסן של

 בלילה המחזה את ביפו, השלישית קומה
 שמועות • פרץ י״ל מאת הישן בשוק

מ שאחד טוענות, סיפרות בחוגי עקשניות
 פרוזה, הסיפרותיים כיתבי-העת שלושת

 את לאבד עומד עכשיו, או סימן־קריאה
 להעביר המתכוון מישרד־החינוך, הקצבת
 ז׳בו־ ״מיסדר של לכתב־העת אלה סכומים

 בין חריף סיבססוו • האומה בשם טינסקי״
 מב־ עולים נגנים לבין ילידי־חארץ נגנים

ה בתיזמורת לפרוץ עומד רית־המעוצות
 של פיטוריהם הוא הרקע כאשר קאמרית,

 המנהל על-ידי הארץ ילידי מהנגנים כמה
 ברשאי. רודודןש התיזמורת, של האמנותי

 בתיזמורת שהשערוריה ברור, מקם מכל
• כלל קאמרית תהיה לא


