ן

י

,למען המדינה׳ .מצד שני ,אחרי שהרי-
מוריקה הלאומנית הפכה לאסימדנים שחו-
קים מכעיס שהיו מקודם מרנשים ,עשוייה
דווקא המלה ,מדינה׳ להיות כעלת השפעה
חזקה יותר מאשר ,מולדת׳...״
סמנטיקה מיברית הוא ספר הדן במילים
המתפקדות כהלכה ,ובאחרות ששימושן
מוטעה .אין המחבר ,שניחן בהומור רב,
חוסך מהקורא תמונות מגוחכות ,תוך שהוא
מעיר הערות בנוסח  :״כאשר כעוד כמה
אלפי שנים יחפרו ארכיאולוגים את השכ
בות של ,התרבות הישראלית החדשה׳ מן
המאה הב׳ לספירת הנוצרים ,ימצאו שהשם
,גברים׳ נכתב על גכי לוחיות מחומרים
שונים ככניסת אולמות שמיתקניהם מעי־
דים עליהם שהם חדרי נוחיות ,ועל פי זה

*

קוואפיס :בציפיה לברברים
_ ל ל ה אנחנו מעפים ,לשם לה התאספנו בכלר?_
ה״ 01יבוא  ,ה3רברים.
לה ??זר ל רסייז שןח־ על אסלת־המחוקקים?
לרוע הנבחרים יושלים ואיןם לחוקקים דלר?

אנתולוגיה מודרנית
_לדוע לחןיקים בידיהם לקלות נהדרים
שגלותיהם מגלפות בכסף וזהב?
כי היום יבואר הבךברים
ואלה הדברים הלפליאים את הברברים.

כי היום יבואר ס3רברים —
ולה לעע בחקי הנבחרים?

_ל מ ה אלני־הנאום אץם באים

כשהם יבואו ןח1קקו את זזקיהם.

למו תמיד ק׳לאת רבריהם בכבד?

לרוע השליט השבים לקום עם עזוזר?

כי היום ;בואו תברלרים

לרוע :שב  3שער ה?דול של העיר

ונאולים ן?יפ משעמלים את ס 3ר;רים.

על כס ללבות ,ביב הדר׳ לסר על ו*אש? 1
כי היום ;בואו ה3ך?רים

אלל לרוע לפסע מתעוררת בהלה

השליט מחכה  3שער לקרם

וקלה הקלה )בל ה§ןים — הךצינו(

בלרלה את לנהיגם .א?לו הלץ מגלת־ק?ף

לרוע מתר1ק?ים בה להר רחובותינו ,כברותינו

ולבקש ?1הגיחה בח־ו של הלנהיג

והצל שבים הלןתה ?בוכים לאד־לאד?

קושר לו שם תארים רבים ותהלות.

;•ען בי ת־ד הלילה והלו־לריס לא הגיעו
ובלה אנשים שלאו לן הגבול אפרו

ושני הקונסולים שלנו והפךטורים

ששוב אץ ברברים מלביב.

לרוע ;צאי .עוטים שלמות של ארןמן
יקכעד כי פירוש הטלה ,גברים׳ היה ,חדר
נוחיות׳״.״
אין פרום׳ צרפתי חוסך ניתיוחיו מד,סיפ־
תת העיברית החדשה ,ובצד עליבות ודלות
לשונו של אפרים קישון הוא ממחיש את
עושת הלשוני־תיאורי של ש״י עגנון .הוא
גם מלגלג על לשונו של סגן ראש־
הממשלה ,יגאל ידין ,הכותב בסיפרו חצור :
״חומה כעובי כזה היתה מיכשול רציני
לפני המעטים שעוד נו ת ת אחר ההעפלה
— תחת אש המומטרת מעל...״ על תיאור
זד ,נותב צרפתי , :״אש׳ הוא כינוי מנומק
לקליעים של כלי היריה שלנו הטועפים
ככוח האש של אבק השתפה ,אן* אין
הנמקה זו יפה לגכי החיילים ואכני
הבליסטראות של מגיני מגידו הקדומה...״
סיפרו של פרום׳ צרפתי מרתק ,ובכוחו
לפתוח צוהר עבור הקוראים ניתוחי טכס
טים סמנטיים ,הרואים ■אור הדשות לבק
רים בכיתבי־עת המתיימתם ׳להבהיר אח
נושא ״׳לשון הכתיבה״ !והופכים אותה
ל״לשון חרטומים״ .זהו ספר העוסק בהע
רכת ■ובאהבת הלשון העיברית ,ובבחינת
יכולת עמידתה במאה ה־ ,20בצד לשונות
שספק אם יעמדו במיבחן העתיד.

על לתפיותירם זוהרות אלני אכטיס?

עלשו .בלא ברברים .לה נוכל לעשות?

ולה פשר טבעותיהם של אזלרגרים בורקים

האנשים הללו היו פתרון לסןם

נוסח עברי  :יורם ברוגובסקי מתוך ״קונסטנטינוס קוואפיס  /שירים״ שראה אור בהוצאת ״ספריית פועלים״ 121 ,עט׳.

קונסטנטינום קוואפיס מחשוכי
המשוררים כני סוף המאה שעברה
ומחצית המאה ה0-צ ),(1863-1933
הי מרבית ימיו כאדכסנדריה ,שם
שימש כפקיד כמחלקה לעבודות
ציבוריות של מצריים .כמשך כ־50
שנות כתיבה ,הוא קיכץ  154שי
רים ,וחיכר עוד צ 6שירים שקובצו
רק אחרי מותו.
קוואפיס נחשב אחד מחלוצי
תרכות הים־התיכון המודרנית ,ה
מושתתת על תיחבורי דת ,אמונה
וריעות .שיריו חצויים כין שתיים
מאהכותיו ,האהבה הכמעט־חזלנית
לדמויות שונות מתוף ההיסטוריה

קונסטנטינוס קוואפיס
שניית חמדה של שירה מתורגמת

 8 3 3נתן זך  :״טלפלד ־ לכל •לד״
כמוזיאון

ההלניסטית ,ואהכת הגברים שלו.
שירי קוואפיס ,הנטולים נטייה
להצטחצחות יתר מהבחינה הלשו
נית והמושתתים על חסכנות מי
לולית ,מתורגמים לעיכרית נקיה,
נטולת שומן מילולי .כרונוכסקי,
מצליח להוליך כתרגומו את עולמו
המפוצל של קוואפיס בלוויית הע
רות ענייניות ,הצליח להפוך ספר
זה ,שבו ליקט ותירגם מחצית מ
שיריו המועדפים של .המשורר,
אהת משכיות-החמדה של השירה
המתורגמת לעיסרית כשנים ה
אחרונות.

^

התערוכה הפוליטית שתהיה

״פרוזה״ והמענק שיו ענ ק ^ ״הבימה־ כתיאטרון מקורי!

י• בהמשך לסידרת הדגימות השיריות הפוליטיות־חברתיות שלו ,פירסם המשורר
נתן זך שיר תחת כותרת טלפלד — לכל ילד ,אותו חיבר בעיקבות קביעותיו של אלוף
כני פלד שאמר  :״אני סבור שיש מחזאים ,משוררים ,זמרים ,ציירים ,סופרים ,מורים,
פרופסורים — שיש מישהו שעוזר להם ודואג שיילכו בדרך הזאת )של הריסת ,ד,מירקם
המודאלי של מדינת ישראל׳(.״״ בשירו מתחזה זך כסוכן סובייטי ,בהתאם להגדרתו
של פלד ,ובין השורות ובתוכן הוא מצליח להצליח להציג את מחדלי התרבות הישראלית,
החל מגבריאל מוקד ומנחם פרי וכלה במשה שמיר • בין הספרים העומדים
לראות אור החודש בהוצאת עם עובד ,בולטים המהפכה הציונית מאת דויד ויטל,
מחברות הזהב של דדרים לפינג ,ומיתקפתו של המחנך איוואן איליץ' על הרפואה
המודרנית ,תחת הכותרת ניקמת הרפואה .ספר נוסף העומד לראות אור הוא סיפרו
השנתי של אהרון !מגד ,והפעם כותרתו עשהאל !• אוצרת אמנות ישראל במוזיאון
תל־אביב ,שרה כרייטברג ,עוסקת בימים אלה בהכנות אחרונות לתערוכה ״אמן —
חברה — אמן שוב —״ העומדת להיות מוצגת באולמי המוזיאון בחודש אוגוסט .התערוכה
תעסוק באמנות ישראלית ,שעסקה בהעברת מסר חברתי באמצעים אמנותיים .התערוכה
מחולקת לשלושה עשורים .כאשר הראשון )שנות דד50׳( עוסק באמנים שפעלו בהתאם
למסורת ה״ריאליזם הסוציאליסטי״ כמו דני קרוואן ,שמעץ צכר ,אברהם אופק,
נפתלי כזם ואחרים .העשור השלישי בתערוכה יעסוק באמנים עכשוויים ,וביניהם
חניכי אסכולת בצלאל החדשה • כאשר נשאל המחזאי האמריקאי אדוארד אלכי
בדבר הסדריו עם הוליווד ,השיב  :״הם מתדרכים אותי בכתיבת תסריטים ,משלמים לי
ביד רחבה ,ואז אינם מסריטים זאת .זוהי יצירה בלתי־נראית״ • פקידי המועצה-
לתרבות־ולאמנות מצאו פתרון לסבר שאליו נקלעו ,כאשר ביטלו את המענק לירחון
הסיפרות פרוזה בו נוהגים לפרסם ,מיטב הנונ-קונפורמיסטים בסיפרות הישראלית:

פינחס שדה ,עמוס קינן ,יותם ראוכני ,יונה דרלך ואחרים .הפתרון שנמצא
הוא רכישת גיליונות פרוזה בסכום של  75,000ל״י לשנה ,וחלוקתם בסיפריות בתי־הספר
התיכוניים י • אחד מכינוסי הסופרים התמוהים ביותר נערך לפני כשבוע בבית־הסופר
בירושלים ,הביא להתנגשות מילולית חריפה חסרת־תקדים .בכינוס ,שנועד ליצור מיסגרת
לסופרים שמוצאם בארצות האיסלם ,הגיעו לידי התנגשות גלויה נושאי דגל הלאומנות,
כמו לב חקק )שלא הוזמן לכנס ,ועורר מהומות מתוך הקהל( ,שנשא בהיסטריה דברים
בעלי נטייה גזענית מזרחית .עיקר דבריו הופנה כלפי אמנון שמוש ,שביטא השקפת־
עולם שאותה כינה אחד מהנוכחים ״סיגנזן של ,אזהל הדזד תזם׳ בימי ,הכזח השחזר׳.״
הדמות הבולטת בין המשתתפים היתד ,זו של הסופר פמי מיכאל ,שטען כי אין מקום
לכתיבה בעלת רקע עדתי ,וכי על סופרים ממוצא מיזרחי להצטרף לכתיבה רצופה
ב״זעקה פוליטית״ כלפי המתרחש בחברה הישראלית !• התיאטרון הלאומי הבימה
ומנהלו האמנותי החדש ,דויד לווין ,עומדים להציג בעונה הבאה לא פחות מ־ 11מחזות
מקוריים ,ביניהם מצבים ,מחזר*,שירה בעריכת רדד אביחי ,המחזה של סיפור פשוט
מאת ש״י עננץ ,הקומזנארים מאת שבתאי טבת העוסק בקומונה מראשית המאה
שבה חברו יחד דויד בן־גוריץ ויצחק בין־צכי .בתוכנית גם טרילוגיה תיאטרונית
מאת יהושע סובול ,ימי בית קפלן ,שייתכן כי תוצג במשך שלושה ערבים רצופים
עבור רוכשי הכרטיסים .מחזה נוסף יהיה הלוויה חורפית מאת חנוך לווין .גם רפרטואר
המחזות המתורגמים בולט בטעמו המעולה .אם יאשר חבר הנאמנים של התיאטרון את
הרפרטואר המוצע על ידי דויד לווין ,יש להניח שעידן חדש עומד להיפתח בפני הבימה
והתיאטרון הישראלי כולו • התנצלות  :עורך המדור מתנצל בפני הוצאת מסדה
על שבסיקור על סיפרי המדע הבידיוני של אייזק אסימוב ,שבולם ראו אור בהוצאת
מסדה ,נשמטה רשימת הספרים ומתרגמיהם .עם ההוצאה סליחה.

