
וייס פטר
״ הבדידות ״רישום ר... סו האי ו

 שהעלה לסיגנון להתכחש זה, סיפורו סום
 העגלון של גופו של בהצל רב כה בכישרון
 את הפך שבמהלכה ארוכה, דרך ולעשות
 ראש־חץ האמנותית עשייתו ואת כתיבתו
הו שמאלית, השקפת־עולם של תרבותי
וקיצונית. מאנית

למ קפדני, המרמן אילנה של תירגומה
 שצ״ל הסיפור, שם בתירגום הפגם רות

העגלון. של גופו של הצל היטל :בעיברית

איכות ׳מיפלס
 בכל משיבת־נפש תופעה הוא גפן יהונתן

בסי בשירה, אם אצבעותיו, נוגעות אשר
 בסיפרו לילדים. בכתיבה או בזימרה פור,

 *♦, השישה־עשר הכבש לילדים, החדש
האי מיפלס את להעלות שוב מצליח הוא
 ב־ שעשה כפי סיפרי־הילדים, בים כות

 של מעלתו שלו. הקודמים סיפרי־הילדים
ביומרוח לילדים כותב שאינו בכך גפן

 השישה־עשר״. ״הכבש גפן, יהונתן *
קשה). (כריכה עמודים 46 ״נושי״, הוצאת

;פן יהונתן
חינוכית... ביומרה כותב ״אינו

של להיגיון להגיע טורח אלא חינוכיות,
 ,,יש כמו בשורות עושר, שהוא דרך הם,
 שאכא ילדים ויש / רופא שלו שאבא ילד

תמיד שלהם שהמקרר וילדים / עני שלהם
מלא...״
 בפשטו- בולטים גפן יהונתן של שיריו

 נכתבו שהם ובולט לשונם, ׳ובניקיון תם
 של עולמם אחר לעקוב שנוהג מי בידי

 ומתפשט / לכד מתלבש ״אני הילדים
 / אהוד. צוואר יש ״לג׳ירף או לכד...״

 שהוא / לפני אוטובוס לראות יכול הוא
זורחת...״ שהיא לפני ושמש יוצא

 של בעוצמות בורכו לילדים גפן 'שירי
 שאינן ובמחשבות בלתי־מכופתר, הומור

שע עם / קטן איש ״ראיתי :מסורקות
 רמת- חצי את שמכסות / ארוכות רות

 ההתרחשות זירת היא רמת־גן בכלל, גן..״
 הזה, שבספר גפן יהונתן שירי מרבית של

 / מיוחד, מקום יש רמת־גן ״פסו!* ולכן
 בין שוקולד...״ ולהדיח לעמוד אפשר שם

 הפותרת תחת סיפור גפן מביא השירים
ת, ידע שלא המלך  איכויות בעל לבכו
1 רבות.

 מלאכת־מחשבת בגדר הוא כולו הספר
 פשוט הומור הרצופה לילדים, כתיבה של

 כמקובל מאולץ ולא טיבעי, ומוסר־השכל
 ניכר, בעיברית. הילדים סופרי מרבית על

 הנתיב את מכיר שהמחבר לחרמים, בינות
 הילדים. ומחשבת דימיון נישמת, תוך אל

 גם יש מכיר, גפן שיהונתן הילדים ובין
נקודות...״. רק ש״קורא אחד

אקולוגי סיוט
 על כיום, נחשב, * החלל סוחרי הספר

 המדע- ספרות של הקלאסיקה סיפרי מדף
המנו עתידי עולם מתאר הספר הבידיוני.

 בידיהם המחזיקים פירסומאים בידי הל
 העולם הוא העלילה זמן עתק; עוצמות
 שאווירו התעשייתית, המהפכה שאחרי
בעי המצוי העולם וכן בפסולות, מורעל
ש עולם הפירסומת; מהפיכת של צומה

 פירסומת. ושטופי מורעלים ילודיו טוחות
 משקה המבוגרים לוגמים שבו עולם זהו

 כשאני ״אמא, : שואלים וילדים קפקפה,
היל את לקחת אוכל אני גם גדול, אהיה
 נהדד כל־כך למקום שלי הקטנים דים
נוגה?״ כמו

 וגאוני־פירסו־ פירסומות של זה בעולם
 טריטוריית כל על החברות מתחרות מת,

 כופב־לכת על ובעיקר אפשרית, שיווק
 הפירסומת חברות ׳למכירה. המוצע שלם

 הקפיטול. בגיבעת שדלרות מסע עורכות
 מייצגים מדינות לייצג ׳במקום הסניאטיורים,

 מדו־פונט ״הסנאטור תעשייתיים קרטלים
 האלקטו־ הקולות ארכעים־וחמשת כעל

האלים...״
 קור־ מיטשל והמספרת, הפועלת הנפש

 כיבוש פרוייקט על כאחראי מתמנה טני,
נא דרכו בראשית ״ניעה'״. ׳ויישוב שיווק

 : שלהט היסוד שטענת ב״שומחונים״, בק
ש הכוכב את בוזזת המודרנית ״התרבות

חיים...״ אנו עליו
 הרפתקות בסבך נלכד קורטני מיטשל

 עתידית, תמונת־מצב מציג הוא שבעדן
׳ובהד אנוש, ׳ערכי ולגבי לגבינו מחרידה

 ׳ועדן, תופת שיל עולם לנו מתגלה רגה
 הפירסומאית הקומדיה בנוסח משהו יאו

 הלא־ בעתיד הממוקמת דאנטה, על־פי
 בהרפתקותיו מסקר קוירטני מיטשל רחוק.

 עולם־המחר, של המעמדות מיבנה את
 בידי זהותו החלפת בשל נאלץ, שהוא תוך

חו התקדמות של תהליך לעבור יריביו,
 ה״שומירונים״), (בעזרת הצמרת אל זרת

 עויבד־כפייה מעמדת עורך הוא שאותו
ה למעמדו בחזרה הלאטינית, באמריקה

קודם.

פול פרדריק מאת החלל״, ״סוחרי *
 פול פרדריק מאת החלל״, ״סוחרי *

ת, וס.מ. רנבלו ת קו הו גפן, עמוס :עברי
רכה). (כריכה עמודיס, 162 ״מסדה״, צאת
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* סיפרותי כ״יועץ גולדה של בעלה

קרב * פרי מנחם עם הורביץ יאיר עיסקת

 לגלבוע מנוחה *״באה בפילוסוף פילוסוף

 במדינת שהיו ביותר והבלתי־סיפרותיים המוזרים הסיפרותיים הערבים אחד •
 המחתרות ״הדי הכותרת תחת בירושלים. בבית־הסופר שעבר בשבוע נערך ישראל,
 העיתונאי הלבן), (המיגדל ד;ד מתי החוקר השתתפו ביצירתי״ — בארץ היהודי בישוב
אל (פרשת שליי יצחק והסופר בדיסקוטק) שיריון (קרב נאדל כרוך  תירוש). גברי

 אחד השתקפות מלספר בדרכו, אחד כל נמנעו, ונאדל, מגד הראשונים, המשתתפים שני
 מגד, מתי של הגדול פירסומו ביצירותיהם. בארץ׳ היהודי בישוב המחתרות מ׳הדי

 מייסודם ה״כנענים״ בתנועת רופף קשר קשור היה כאשר לו בא ׳,40ה־ שנות במחצית
 ברבים הפיץ משבר של וברגע תמוז, ובנימין אמיד אהרון רטוש, יונתן לש

 בפלוגה הכנענים, בהשפעת ירח, בלילות שנערכו עירום ריקודי אודות על השמועה את
 הבריטים נגד המאבק בתקופת שהשתייר נאדל, ברוך מגד, לעומת הפלמ״ח. של 5ה־

 פלמ״חאי. של מיומנו הכותרת תחת ספר תש״ח תותחי ששקטו לפני עוד פירסם ללח״י,
 של סיפריהם את לאחד לשכנו, בלחש, הציע, הזה הסיפרותי בערב שנכח אחר סופר
 קצרה במונוגראפיה הלבן. במיגדל שיריון קרב המאוחד לספר ולקרוא ונאדל, מגד

 שיחרורו עם שמייד סופר ניומן, ׳מרדכי הוותיק המו״ל אודות על במעריב שפורסמה
 שבה ספרים, חנות בירושלים פתח הראשונה מילחמת־העולם בתום הבריטי מהצבא
 הסיפרותי והיועץ המנהל הזבן, -״הספרן, :לרבים נעלם בבחינת שהיתה אישיות העסיק

 ושלט אוניוורסלית בהשכלה שהצטיין מאיר), גולדה של (בעלה מאירסון מ. היה
בידיעות פירסמה בן־הרצל) (מקודם אוריין יהודית העיתונאית י• באנגלית היטב

נאדל ברוך פרי מנחם מגד מתי
ת החלפת — ספרים איחוד דירו

ת  מגנה היא שבה המשורר״, של החדשה עניבתו צבע ״מהו הכותרת תחת רשימה אחרונו
 ״מסתבר :אוריין כתבה השאר בין העיברית. השירה בביקורת כיום הרווחת המגמה את
 היא פרי, מנחם של לשעבר דירתו את רכש, או שכר, הורכיץ שיאיר העובדה כי

 אלא בשירתו, ניכרים רק לא שעיקבותיו מאורע הסיפרות. בשדה הרה־חשיבות מאורע
 אכות האידיברי למשורר נוגעת אוריין של אחרת המחשה להבנתה...״ חיוניים אף

 ישורון) אבות של הקודם (שמו פרלמוטר שיחיאל ״העובדה :כתבה שעליו ישורון,
 אבות של הליכתו סיפרותי... עניין בה יש — ״טאטאלאך״ — לאבות שמו את המיר

 נולד ממנה או המכולת אל בדרכו שכן העיברית, השירה למצב גורלית למכולת ישורון
 אודותיה על כותב הוא עניבה, קונה כשישורון בוקר. אותו כל חיפש שאחריו השיר סיום

 הוצאה על אכידן, דויד המשורר עם חוזה חתמה מסדה הספרים הוצאת ו• שיר...״
 תורגם יזהר ס. מאת חיזעה חירבת הסיפור ו• העתיד על שיחות סיפרו של לאור

 מבתי-ההוצאה באחד אור לראות עומד והוא פיאץ׳, תופיק הסופר בידי לערבית
ה בגלריה ו• בדמשק החשובים  תצלומים של בתערוכות המתמחה בתל־אביב, הלבנ

 גולדכרגר, יחמןם הצלם של צבעוניים תצלומים תערוכת להיפתח עומדת אמנותיים,
 הגדלות הם גולדברגר של צילומיו הישראלית. הטלוויזיה של (אנימציה) ההנפשה מצוות

 העניקה תפקידים שלושה >• הישראלי בנוף שונים דומם מיגזרי של האורנמנטיקה
ת המועצה מנכ״ל לעצמה תרבו  יהודית״ למוסיקה עולמי ב״כנס פורת לאה ולאמנות ל

 ב״וועדת חברה המקצועית״, ״הוועדה כחברת משמשת היא הישראלי. ״הפסטיבל במיסגרת
 של העיקרית המממנת גם היא פורת הגב' הכנס. של האירגון״ וב.,וועדת הקונצרטים״

 ד״ר בדבר שפירסם בביקורת י• הדיעה בעל הוא — המאה בעל :אחרות במילים הכנס.
 מיכאל בפילוסופיה עמיתו על תל־אביב, באוניברסיטת לפילוסופיה החוג מן כשר אסא
 המקובל על תוקפנותו ברמת עולה ונושאי־משמעות, משמעות וסיפרו ראום שט

 כפי ׳נטען׳ שלנו ״החיבור כשר: כתב השאר בין לפילוסופיה. מרצים בין בפולמוסים
 על, — (ולא של ׳הפילוסופיה קסירר, (ארנסט) של סיפרו על עצמו, על מעיד שהוא
 מעבר אותנו מקדם אינו הוא אך הסימבוליות׳, הצורות הספר) של האחורי השער בנוסח

 (לודוויג) של התמונה תורת של הנוסף הפראדוכסלי התבלין חרף קסירר, של לסיפרו
 ושאר הנאיווית הבלשנות פדאגה, (גוטלוב) של המשמעות תורת טגגשטיין, ו

 אצלה אובחנה שנים כשלוש שלפני סונטאג, סוזאן האמריקאית הסופרת !• ירקות..״
 המוסווים המיתוסים אודות על מבריקה מסה לאחרונה פירסמה ובעיקבותיה הסרטן מחלת

 היא מדוע אותה ששאל לעיתונאי בתשובה ענתה, הממארות המחלות שסביב והמזוייפים
 משאיל אתה רב. זמן אותך מקיפים ״הספרים :תסריטים על ספרים לחבר מבכרת
 לויתן נדכ הסרטים במאי י• הגות...״ של וניידות קטנות פיסות אלה ובכלל, אותם,

 על מבוסס הסרט תשוקות. שלו הראשון סרט-העלילה הסרטת לקראת בהכנות החל
 כן־צכי יצחק השני המדינה נשיא של אחיו שהיה ראוכני, א. מאת שמות הספרת

 מנוחה והמרצה הפיזמונאית של צירופה דבר את מכיתבי־העת אחד עורך שמע כאשר ן•
כי ת המועצה של ההוגות לצוות ,}ג, תרבו • לגלבוע...״ מנוחה ״באה אמר: ולאמנות, ל
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