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 זיידל׳ ד־,ילל ח״כ אמר ■ותקומה״ ״שואה
 שואה הסרט הקרנת בין הישווה כאשר
 לבין פלאטו־שרון, שמואל ח״כ של בביתו

 זה. של לבנו שנערך ברית־המילה טכס
 שהטרידו נושאים היו ותקומה״ ״שואה

שחלפה. בשנה רבים ישראליים מלחינים
 אינו דגון) (ממגורות הכט ראובן ד״ר

 ראש־ של בלא״שכר ויועץ מיליונר רק
 רבות שנים מזה עושה הכט הד״ר הממשלה.

 בתרבות כבוד של מעמד לתפוס ניסיון
הארכיאולו אוספיו על נוסף הישראלית.

 לייסודה רב מרץ הקדיש הנודעים, גיים
שהת שיקמונה, בשם ספרים הוצאת של

ה הכרכים למדף ספרים בהנפקת מחתה
 במשה וכלה בטרומפלדור החל הרואי,
שמיר.

 היה הכט הד״ר של נוסף תרבותי מיפעל
באוניבר הכט ועידית ראובן קרן הקמת
 השנה 30 לחגיגות שתרומתה חיפה, סיטת

ה את'רשימת חופפת ישראל לעצמאות
יועץ־ראש־הממשלה־ לאור שהוציא ספרים

הכט ראוכן ד״ר
מוסיקלי אגו־טריפ

 השנה בראשית הכריזה הקרן בלא־שכר.
מו יצירה לחיבור בינלאומית תחרות על

 במילים ותקומה. שואה בנושא סיקלית
ש ומגמתי, מוסיקלי אגדטדיפ אחרות:

 הקומפוזיטורים איגוד מייד הצטרפו אליו
ולאמנות. לתרבות והמועצה בישראל

 שראתה נייר־כרום, על מהודרת בחוברת
 על כאשר הנ״ל, שיקמונה בהוצאת אור

 כר־בוב־ שמעון מימי כסף ״דינר כריכתה
 ירושלים״ ״לחרות :הכתובת ובו בא...״

ותקו ״שואה של טכסטים שלושה פורסמו
 גרינברג צבי אורי המשוררים מאת מה״

ש אלירז, ישראל והתמלילן קובנר, ואבא
להש המתעתדים המלחינים על היה לפיהם

המו יצירותיהם את לחבר בתחרות תתף
 אשר הנהלה, נבחרה לתחרות סיקליות.

 בנימין אורגד, בן־ציון נמנים חבריה עם
 שמיר משה וח״כ פרופס א״צ ברעם,

ב אור ראו האחרונים ספריו (שכאמור:
 שני נקבעו לתחרות שיקמונה). הוצאת
אחד. כל דולאר 5,000 בן בסך פרסים
״שו בנושא מוסיקה כי שמסתבר, אלא

 לא ראוייה-לשמה, באיכות ותקומה״ אה
 יצירות 62 מתוך הזמנה. לפי לחבר ניתן

נמצאה לא אחת אף לתחרות, שנשלחו
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 המיקצועית השופטים ועדת בעיני ראויה
 מן כמה בעוד הפרסים. משני לאחד אף

הח הפרם...״, ממתן ״הסתייגו השופטים
 כמה לשבח״ ״לציין אחד פה הג׳ורי ליט

 לקבל שלא־על-מנת ולחוץ, מהפה יצירות,
המור המקומיים, שהמלחינים אלא פרס.
 מאחרי פעלו ומענקים, פרסים בקבלת גלים

 התוצאה הפרס. כספי ניצול למען הקלעים
 בפירסום מופיעה המלחינים פעולת של

 בישראל הקומפוזיטורים איגוד של הרישמי
 הסט, ״ד״ר :כתוב שם במוסיקה, עיונים

להע ההנהלה לפניית נענה התחרות, יוזם
כס מענקים המצטיינות היצירות לכל ניק

 מארבע אחת לכל דולאר 2,000 לפי פיים
 דולר 1,000ו־ הראשונה, כקבוצה היצירות

ה כקבוצה היצירות מארבע אחת לבל
" שנייה . . .

למל הכט יעשה כך אחרות: במילים
ב חפצים והם ביקרם חפץ שהוא חינים׳
זר. מטבע צלילי

תרבות תולעי

אי? הדרך, אי
 חסר־תק- תרבותי מיסמך פורסם החודש

 של ניתוקה על עדים כאלף המעיד דים,
 ה־ מן בישראל העיבריים הסופרים אגודת

המדי שנות 30 לרגל הישראלית. סיפרות
 כמה האגודה של המרכזי הוועד כינס נה,

 של מקומם ועסקניה. מפעיליה עשרות
 א.ב. רטוש, יהונתן שדה, כפינחס סופרים
 (שהאגודה בן־נר יצחק עוז, עמוס יהושע,
 עמיחי, יהודה לשורותיה), לקבלו סירבה

 אחרים, מרכזיים וסופרים ראובני יותם
 הסופרים של מקומם את זה. מכנס נפקד
 ש(פירא) ביניהם עסקניות, דמויות תפסו

 בנימין בארי, חיים אפרום, ישראל שלום,
ואח כהן ישראל הר־אבן, יעקב מיכלי,

העב ״הסיפרות בירכת את שהביאו רים׳
העס דיברי לחגה. ישראל למדינת רית״
בערי מ״ד, גיליון דף בדפדפת כונסו קנים

 מיבחר החכם). (אחיקר אותיקר מרדכי כת
רצ״ב: בדף העסקנים מפניני
 למראה ברעדה לגיל יודע כמונו ...מי

 לעי■ עתה המתנשא זה. גבוה ימים שער
 לא בן־הדור העברי למשורר ואם נינו?
ב גם ודרכי־מכטהים חג מצהלות נכונו
 הביאו בנפשם הזה... הגבוה השער מבוא
 שלום)... (ש. הלום עד דורנו את והעלו

 נל- של כדרכם עליזים־מתרוננים, עוד לא
 בדיד עצוכים־מתלוננים, אלא הכי־חזון,
 אדמת-ההגשמה על הצועדים הנכזכים

 אנו שמא נויכלי)... (בנימין רבת־החתחתים
 עמנו... של היצירה בכוח בך תוף מהכלים

 דיי־ נוצרת וזיכרון, שיפחה בין ובינתיים,
 בי לה כואבים עדים שכולנו נפשית קות
 אל פולשים מיושביו שנתרוקן בית כמו

 של בדקירה היוצאות ורוחות שדים תוכנו
דוג כה עד ידענו לא ופריצות הפקרות

 קדשים כקודש ושמעתם אוזן הטו מתן.
 הפרסה מפריסות רגליהם שעטות שלנו

אנח צעירים כל־כד עוד הרי כעגלים...
 כעם, להידבק רב זמן עלינו ועוד - נו

 מה — העברית הספרות ולהיניק? לינוק
 (ישראל אי? הדרה אי בעת, חזונה

.אפרוס) . .
 שלא המשולש החוט נמצא ...פוף־סוף

 אל — השניים הטובים אל יינתק. במהרה
 ואל תבל מים המכונה הסינתטית הבוכה

יהו של דרכם ממשיכי הכדורים, משחילי
 לכדורסל, אירופה גביע זוכי המכבי, דה

 יסיר מי מאחיו... המזהיר הכהן מצטרף
 כ- ואוחזים כתמ׳ר העולים מעיניכם עפר

 מעינה עפר יסיר מי הקודש, ארץ סנסיני
לשלי יצאת כף הלשם יכניאלי, שמואל

של שמחלציו כדי — הסכנות רבת חותך

ב ימיו כל העושה לבת, מצניע יהודי
 מעיין ובלילות העדינה הפילנרין מלאכת

 וב,אגרת זיתים׳ וב,שתילי הגדול׳ כ,מדרש
 עגל היום כבוא ייצא הרמכ״ם, של תימן׳
.אבאנכא׳ ,אבאניכי המזמזם הזהב, . . 
 המופרזת העצמית ההלקאה באר)... (חיים

 הארץ... נטישת ולידי יאוש לידי מביאה
הנו את משטיח והחולני המוגזם הבידור

 אל האמיתית... היצירה אוייב והוא ער
 שיר, לידינו מתגלגל אם איפוא נתמה

 ואפילו לועזי, ותוכנו עבריות שאותיותיו
כו רפה הוא... לועזי — השיר מתוקן

 המשמר על נעמוד הגולה... כלפי גם חנו
ריטו העשבים את נעקור ולילה. יומם
 האומה רוח על נשמור חיינו. בשדות טים

 להגו־ המדינה תושבי לכל נקרא ונכצרנה.
 ובסופי חיינו. של המגוונת היצירה שד

 ולתעודתנו לעצמנו נאמנים נהיה דים,
. (ישראל . . ( ן ה מ
ה אגודת שגבאי העת הגיעה לא האם

 ויקפצו נפשם, יאזרו בטלונה של סופרים
המי הזאת, לתועבה מה י סירחונה לנהר

? הישראלית ולסיפרות והמחשבתית, לולית
שי

עדות

גלותא״י ״ריש
העי שערך הראיונות לסידרת במקביל

 הקונגרסים נשיא עם בן־פודת ישעיהו תונאי
 ראה גולדמן, נחום ר״ד והיהודי הציוני

 שערך ראיונות ספר *• שעבר בשבוע אור
מדי ללא ״המדינאי עם אברמוביץ ליאון

הקשיש. נה״
תמ למעשה, מהווה, זה ראיונות ספר

 של חייו מסיפור מוזמנת פופולארית צית
דרכו שמונה בעל יהודי גולדמן, נחום

 להיות המתקדם, גילו למרות, הממשיך, נים
ה היהודית הפוליטיקה של הרע״ ״הילד

ר•
גולדמן גחום ד״ר

עצמו שכס על טפיחה

 בעקשנות מטיף שהוא תוך בינלאומית,
יוצאות-הדופן. להשקפותיו

 וספריו, מאמריו לאישיותו, בדומה
ארו אחת טפיחה הוא היהודי״ ״הפראדוכס

 תוך עצמו, שכם על גולדמן נחום של כה
היהודים תולדות את לעיתים מציג שהוא

 הארמית. בשפה הגולה׳ ,ראש *
 היהודי״, ״הפראדוכס גולדמן, נחום **

יהו : עיברית אברמוביץ, ליאון עם שיחות
ענב. 177 ״מסדה״, הוצאת קנז, שע

 לחייו טראגית כאילוסטרציה ',20ה־ במאה
 לשון גולדמן. נחום ד״ר של ההרפתקניים

 למרות הקשיש, ■המנהיג של ■ההתנשאות
באו לפגוע בכוחה אין המעודנת, שחצנותה

והש היבטיו טיעוניו, בשרשרת כלשהו פן
תה אודות על המנהיג־בדימום של קפותיו

 וניוונה היהודי, העם של התפוררותו ליך
 שחלפה התקופה במשך ישראל מדינת של

השנייה. מילחמת־העולם מאז
 קוסמופוליטי, יהודי רק אינו גולדמן ד״ר

מו דבר, גלותא׳, ,ריש בבחינת הוא אלא
ההיס העולם, יהדות ערכי של וטוען כיח

האנו הערכים ובעיקר היהודית, טוריה
 לבני לקרוא מעדיף הוא שביהדות. שיים
הנב ״העם ולא במינו״ היחיד ״העם עמו
 מתוך הלאומנית. היהדות כמינהג חר״

 ליאון על-ידי שנשאל לשאלות תשובותיו
 הוא !■ולדמן שד״ר להבין ניתן אברמוביץ,
 המקיפים הלוויינים שבין ענק, כוכב־לכת

 כמוסוליני, אישים למנות ניתן חייו את
 אדנו־ בן־גוריון, טרומן, רוזוולט, היטלר,

 השני חסן סנגהור, קיסינג׳ד, בראנדט, אר,
 של התנשאותו למרות כוכבים. רסיסי ועוד

 להציג זה, בספר גם מצליח, הוא גולדמן
ב היהודי הגורל של עניינית פרספקטיווה

 השקפות גלריית הצגת תוך ,׳20ה* מאה
 למישטר אידיאולוגית אופוזיציה המהווה
בארץ. הנוכחי

תרגום

+ מארכס
=?פרדד

 בימים אור ראה שנה 23 של באיחור
ההו של סיפרו לעיברית, בתרגום אלה,

וציווי ארוס מרכוזה הרברט החשוב גה
פרנק ״אסכולת חניך מרכוזה, *. ליזציה
 מיל- ערב לארצות־הברית שנמלט פורט״

החד במולדתו הפך השנייה, חמת־העולם
הסטו מרד של הרוחניים האבות אחד שה

ב לשיאם שהגיעו החדש והשמאל דנטים
׳.60ה־ שנות של ■השנייה מחצית

 את וציוויליזציה בארוס מציג מרכוזה
ה מישנתו של המרכיבים שני בין הזיקה

 פרויד. וזיגמונד מארכם קארל חברתית:
להלי מארכם של גישתו מפוענחת בספר

 הקפיטאליס־ בחברה המתרחשים הניכור כי
והמ בביטויים מנתחם שהוא תוך טית,

 מרכזו פרויד. של מתורתו הלקוחים חשות
 ה־ ■המיניות העמדת בעצם הוא הספר של

 וצרכי תביעות בשל הפרט של מודחקת
 ומיון פיענוח תוך והציוויליזציה, החברה
מט לשירות הסרט, של זה כניעה תהליך
כולה. החברה של רותיה

 תהליך את מתרגם וציוויליזציה ארוס
 התהליך השתקפות ואת הפרט, של הדיכוי

 האופייניים, והכלכליים הפוליטים בדכאנים
המע התעשייתית לחברה מרכוזה, לדעת
ה הביורוקראטית הדיקטטורה (וכן רבית

סובייטית).
 בעשור משמש, מרכוזה של זה סיפרו
שו בתנועות־שיחרור אבן־יסוד האחרון,

מע או לאומי רקע בעלות לאו״דווקא נות׳
 הבחינה מן המדוכאות קבוצות אלא מדי

 כאשד ועוד, הומוסכסואלים נשים, :המינית
 כי מרכוזה של תיקוותו היא הנחודהיסוד

יבי הציוויליזציה של והתפתחותה קידומה
 יצירת כדי תוך הארוס, של לשיהרורו או

הפרט. של מאווייו יסופקו שבו עולם

וציוויליזצ ״ארוס מרכוזה, הרברט ♦
 ״דעת־ סיפרי עומרי, יוחנן :עיברית יה״,

עור. 186 פועלים״, ״ספריית הוצאת זמננו״,


