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 הקוסמטיקאיות בחירת עולש עליזה היתה ׳50ה־ בשנות •

טרו בימים עסוקה עולש חגב׳ כי טוענות הרע לשונות במדינה.
ולאמ לתרבות ל״מועצה מעניקה שהיא קוסמטי בטיפול אלה פים

 ונדהם המועצה, במישרדי לאחרונה שביקר נודע, אמן נות״.
 העיר: אמנותיות, חוות־דעת במקום מפזרת עולש שהגב׳ לגלות
 עשרות במשך • ולקוסמטיקה״ לתרבות המועצה מישרדי ״כאן
 נגיעה בעלי ספרים לבחינת שרים ועדת לה קיימת היתד, שנים

 שרי- מיטב ניצבו כשבראשה תיפקדה היא הביטחוני. בנושא
 שר״המישפטים הביטחונית. הצנזורה להנחיות בהתאם המישפטים,

שמו האדרת לשם זו ועדה ליצל החליט תמיר, שמואל הנוכחי,

אדן אברהםאלעזר דויד
ספרותי פקק־תנוסה

רביד יצחה

 ועדה יצרה אלה בימים ולראשה. לחבריה סמכויות יתר והאצלת
 ראש- בידי שחוברו ספרים וביניהם ספרים, של פקק־תנועה זו

והביוג אדן, אברהם אלוף רבין, יצחק הממשלה־לשעבר,
העי בידי אלעזר דויד רב-אלוף על שחוברה הרשמית רפיה

 הספרים אישרור את מעכב שר־המישפטים ברטוב. חנוך תונאי
 מילחמת מימי כמוסים מדינה סודות חושפים שהם בטענו הללו,

רב- הקודם, הרמטכ״ל אל שנשלח הספרים אחד יום־הכיפורים.

 של ספרו הוא עליו, דעתו את שיחווה כדי מר, מרדכי אלוף
 הבלימה. לקרבות שלו גירסתו את המביא (ברן), אדן האלוף

 :הערות לפירסום. ״מומלץ :הספר למקרא גור של תגובתו
 עומדת ג׳ונג אריקה והמשוררת הסופרת • משעמם״ הספר
 לאחד אלה בימים ארצה שהגיע במיכתב בת. הבא בחודש ללדת

 חייה את כיום המחלקת גבהים״, ״פחד מחברת סיפרה מידידיה,
 שפיר מי בדיקת שעברה פאסט, הווארד הסופר של בנו עם

 הנהלת החלטת עוררה רבה תמיהה • בת שתלד לה והתברר
 מרגלית הכוריאוגרפית את ארצה להזמין הישראלי, הפסטיבל

בד  ״עינבל״, להקת מרקדניות בעבר, עובד, הפסטיבל. למופעי עו
תר במוסדות פועלת היא שנים מעשר למעלה ומזה מהארץ, ירדה
 ההזמנה מהווה מעמיתיה, כמה לדעת באדצות־הברית. שונים בות

 פנה מונדי יוסף המחזאי • לירידה לגיטימציה הענקת
 על בתלונה ליכני, יצחק רשות־השידור, למנכ״ל אלה בימים
 ״בלי לתרבות, הבידור תוכנית את המגיש לוי, תום השדר

 בתוכניתו, לראיינו לוי סירב מונדי לטענת חצות״. עד מחיצות
 ״יומן למחזהו ולאמנות לתרבות המועצה של המענק בנושא
 הפרוייקטים ועדת כראש גם משמש לוי תום הסיבה: ״.2 נוכחות

 את לוי מנצל מונדי לטענת ולאמנות. לתרבות המועצה של
 האחת היצירתית הכתובת • פרטיות למילחמות ברדיו עבודתו
 היצירה ״פרס הענקת טכס את שכיסו הרדיו, לשדרי שהיתר,

 תולעי (ראה: וולך יונה המשוררת היתה ראש־המנזשלה״ של
 :וולך אמרה ישראל שידורי כתבת לשאלת בתשובה תרבות).

 כמו בדיוק בבתי־משוגעים הסופרים מיטב יושבים ״בארץ
 צה״ל, גלי של הבידור תוכנית כתב לשאלת בתשובה ברוסיה...״

 טרור, ישנו הסופר ״בבית :וילד אמרה באמצע״, סוב ״מקום
 ברורות לא מסיבות שבחשוכים...״. חשוך מקום זה צנזורה,

 של דבריה את כן־ני, יצחק הסופר התוכנית, מגיש שיסע
 כעורך המשמש משורר לדברי • בשידור־חי שהובאו וולך,

 של הספרותי הדף עורך מ״מ האמשים באחד נראה כתב־עת,
 לעצמו: ממלמל כשהוא מעריב, מבניין יוצא נגיד, חיים מעריב,

 המתרחש על האמון המשורר, לדברי הראש...״ על לי יושב ״זק
 ז״ק, למשה היא שהכוונה הרי מעריב, של הספרותית במערכת
 העורך הוא שמיר, משה של התפטרותו שמאז הצהרון, מעורכי
• בצהרון לספרות המוסף של בפועל

 השירה מעגלי למרכז לחדור כלל טורח
 שבימים אלדן, לאנדד כוונתי ועסקניה.

 חמישה מתוך מיבחר בסיפרון כינס אלה
 למעלה משך פירסם שאותם קבצי־שירה

 מציב ברורה, כוונה ומבלי שנה. 20מ־
השי של העשייה במרכז שיריו את אלדן

*. בהווה הישראלית רה
 תבנית־נוף־ אותה לתאר מצליחים שיריו
 מראות. שבעות אינן שעיניו נוף מולדת,

 לתאר אלדן אנדד מצליח והתבנית הנוף בין
הנפ מועקותיו על דורנו, בן האדם את

 מו־ שיריים ■בדימויים שימחותיו, ועל שיות
וקפ חסכוניות במילים שימוש תוך דרנים,
ל איזכור בבחינת הינם חרוזיו דניות.

 ארץ־ישראל, של קיומה דבר על קוראים
 ארץ עלינו, העובר לכל הסיבה שהיא
 בלשון כותב אלדן נוף. מסתם יותר שהיא

ה מן פה עלה אשר ״העץ על משלים
 בעוד שלח...״ שורשיו את ככשרי / סלע,

 ילדותנו...״ שנות צהכו הגדרות ״לאורך
 הסוציולוגי התהליך מיון בבחינת שהינם

די של בפשטות הישראלית, החברה של
מויים.
 ספק הומור, חוש מעט גם לאלדן יש
 :כמו שיריו, על המשוח נאיבי, ספק ציני

 באורות שולח / הכית הר ״מאחורינו
 שהוא וברור וארוכות...״ שזופות / ידיו
 אלא שבירושלים, להר־הבית מתכוון אינו
הקיבוץ. הבית, שוכן עליו להר

שיר שווה. אינה אלדן של שיריו איכות

ישראלית אנתולוגיה

 שירים
 משבריר

אלדן אנדד
מספרים נולדים לא עדרים י ד 1 • צי

מה2י נסבים אמנם הם
ד • ד • ד 1 ד ד

קזמה עברים אולי
▼ ד • : -

נולדים משעות לא קדרים
־ ד * ״ • ז

לעזר מהם מבקעים אולי
י ; - ' ; ׳־ זז - ־ ־ ;

עליהן נחמה הם אולי *.־י *• *־* עצ▼ *״ ־
עניה על מעבריר עדרים •ז־ : *.* • ; ־ *

״ : :*.*•:פעמתפוררים
פריצת או מחנק רגעי י :־ * וד - •ג ־ ־

ברק למיעהו עהיא הבהוב
• 1 • * *.׳ • 1 ד ד ד

אם מבעילים, הם אחר־פןי
גדלים או פרי, הם י !״ •1

 נועם. גוף הם אם ומתקשים
ענוספים פרטים ועוד ועוד

י * : צ • צ ד נ

בדרכם. להם צ נ ״ ז דד

 הרים חולת (״כי אני״ הריס ״חולת כמו
הער כשולי רכים מרחקים עכרתי / אני,
 / — כאופק חורכ הר את להראותך / כה,

 / ואני / הצהבהבת. רוחי אלי דכרה
 קטנה.״) נקודה כאר־שכע עזה בקו ואני

 השירה של מכובדת אנתולוגיה בכל מקומו
 שהוצבו ״עינים כמו שירים הישראלית.

תפי בפנים חשוד. צליל כל (״פה בדרך״
 האכן כנסיות ידים. זוג / פעמוניך לת

 המזכירים דימויים בעלי הם החמות...״)
אלתרמן. של פונדקיו את

 שבא משורר אותנטי משורר הינו אלדן
 שליטתו אותם. ומתאר אמת נופי מתוך

 עזים ״פתע כמו שורות מולידה בעיברית,
 כאדמה מכוצצים ״אנחנו או פקדים...״

 מחלחלת...״. קרקע מחשכתנו / מלבינה
 ולגופים למילה כבוד אות הוא אלדן
ש למרות הישראלית, השירה ספרי במדף

 שירים מיבחר חלוקים, קולות כצלול *
 המאוחד, הקיבוץ הוצאת אלדן, ארדד מאת
קשה). כריכה — קטן (פורמאט עח׳ 126

 כפי לו, מסייעת אינה ליחסי־ציבור מחלקה
בישראל. אחרים למשוררים מסייעת שהיא

ברזל צאן

רע כל שורש
 המדינה למדע בחוג מרצה ישי, יעל

 מים- בחקר התמחתה חיפה, באוניברסיטת
פולי וקבוצות־כוח קבוצות סיעות, לגות,
 ״ סיפרה את פירסמה באחרונה טיות.

דוקטור. תואר לקבלת עבודה על המבוסס
 התהליכים את ישי בוחנת בסיפרה

 בשנים במפא״י האידיאיים והתכנים
 תנועת של ההגמוניה בראשית ,1937/44
(הג בארץ־ישראל היהודי ביישוב העבודה

הפו המהפך עם רק לקיצה שהגיעה מוניה
 על הטיעון את מפריכה היא ).1977ב־ ליטי

 ב־ אידיאולוגי״) (״סופרמרקט פלוראליזם
הנ של אי־הסובלנות את וחושפת מפא״י,

ההיסטורית. הגתה
ומת עולה ישי יעל ישל סיפרה מתוך

ההיס מפא״י של הגדולה תרומתה בהרת
 ביכולתה הישראלית, לפוליטיקה טורית

 ונשנית החוזרת להחליט,״ שלא ״להחליט
 מאז מפא״י של ובתולדותיה כולו, בספר

היום. ועד
 ככר ״יש :כמו בציטוטים עמוס הספר

 כבר חיום, לאוד סתל-אכיב שוד מעשי
 פתוחים,״ הכתים את להשאיר אי־אפשר

 לתאר ניסה כאשר בן־גוריון דויד שאמר
ההידר תהליך ראשית את ׳30ה־ בשנות
הארצישראלית. החברה של והניוון דרות.

 בין המאבק בשורשי מתמקד הספר עיקר
מנ טבנקין, יצחק לבין בן־גוזייון דויד
מא העבודה), ב׳(לאחדות סיעה של היגה

 הזה. היום עצם עד ניכרת שהשפעתו בק
האידיאולוגי ההיבט את שמנסחת כפי או,

 ב׳ סיעה העבודה, בתנועת סיעתיות •
עו תעם הוצא ישי; יעל מאת במפא״י,

(כריכה ענד 230 וחינוך, תרבות — בד

כשלי ראה המאוחד ״הקיבוץ :ישי יעל
ותפי אידיאולוגיה משאת־נפש, הארץ מות
 בן־גוריון בעוד כאחת...״ פוליטית סה

 שתי של.ארץ־ישראל כשטחה ״לכונן רצה
 מה- ובאחד וערבית.״ יהודית — מדינות

לז ״עלינו :בן־גוריון קבע פולמוסים,
היוש־ לתושכים גם יש אלו שזכויות כור,

מגד אהרון
יד אחלי אנו

 בזכויות לפגוע ואין — כארץ כבר בים
.הללו . ״ .

 עמדות על ולמאבק האידיאולוגי לוויכוח
 לבין מפא״י בין שנערך הכלכליות הכוח
 ב־ הפלמ״ח הקמת סיפור נוסף ב׳ סיעה
במי הפילוג שנות במשך ששימש ,1941

 הקיבוץ־המאו־ של הפרטי כצבא מה דת
 ״אומרים, :טבנקין יצחק כמאמר או חד,
הקי של האדום הצבא הוא חפלמ״ח כי

"המאוחד בוץ . . .
 בין ההדרגתי הסחף תהליך מתואר בספר

ה כאשר לוועידה, מוועידה הסיעות, שתי
ה־ המסורת מיטב לפי נדחות, הכרעות

שלב עד בעסקן, עסקן בקרבות מפא״יית,
 נפש עד מים הגיעו ,1944 בשנת סוף׳

הפולי התהליכים מוחלט. הפך והפילוג
 ׳30ה־ שנות בסוף העבודה, בתנועת טיים

 ישי יעל בידי מתוארים ׳,40ה־ ובראשית
 הבהרה, תוך עובדות, רצופת בכרונולוגיה

חו של המחברת, התכוונה לה אם שספק
להכ ואי־היכולת הפוליטי המיכניזם קיות
 היום. ועד מאז בישראל השולטים ריע׳

ש הרי ביביליוגרפיים, פגמים כמה מלבר
 קפדני מדעי פיענוח בבחינת הוא הספר

 גדול. היסטוריון לה קם שטרם תקופה של
אי ולדמיין לשחזר נותר העיברי ולקורא
 והציטוטים העובדות התבססות תוך רועים׳
בסיפרה. ישי יעל מביאה אותם

דורנו גיבור
 יעל של בסיפרה המתגלה מאלף, פרט

ב מאלף שרלוק־הולמסי תרגיל מהווה ישי,
 ובתולדותיו הישראלית הסיפרות תולדות

מגד. אהרון הוא הלא עסקניה, מבכירי אחד של
ני רומל פילדמרשל כאשר ,1942 בשנת

מצ בשערי המידבר״ ״שועלי בראש צב
בכר מצדה את תיכנן שדה ויצחק ריים,

ה לצבא התגייסו והמתנדבים־בעם מל,
 שימש וללח״י, לאצ״ל לפלמ״ח, בריטי,
 משליחי כאחד מפא״י, במרכז מגד אהרון
 ״וטוב 22 בן רק שהיה למרות ב/ סיעה

 בשורתו, הפלמ״ח. שיר כמאמר לנשק״
 :היא ישי, יעל של בסיפרד, המצוטטת

פו מאות כנמל עכדנו אוזלי־יד. ״אנו
צו וצפופים סחבות כלויי יהודים עלים.
עומ פועלים ומאות !לרדת לרדת, : עקים
 על־ידי נשלחת והאוניה ומסתכלים דים
ירי היתה זו — מהנמל מכם שוטרי כמה
 היה קשה שאחר־כך כפנינו כזאת קה

במר דברים (מתוך הראש...״ את להרים
 למרות ).1942 במארס, 16ב־ מפא״י, כז

 מגד של בכוחו עלה בפניו כזאת״ ״יריקה
 את בגאון ולשאת הראש״ את ״להרים

 שהצליח מבלי הפלמ״ח, דור ספרות משא
לגי המיועד במקום עצמו את להעמיד

 :דוידוב יונס אמר ואיך דורנו. בורי
 ועסקן עסקן, להיות יכול אינו ״סופר

תמיד.״ עסקן — פעם רכה).
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