
המייגע הצניעות ״חוסר היינדיך: אחיו על מאן תומאס
עמוס הבגרות״ של..קפצוני הבשורה שלו...׳׳ האירוטיות של
חלאת־אדם של ונפילתו עלייתו העבודה מפלגת נגד עוז

עדות

תומי
 מבקר כתב המבריקות, מרשימותיו באחת
 רייד־ מרסל היהודי־גרמני, הספרות

 ״רגיש שהוא מאן, תומס על רניצקי,
 היה הוא בטאנור. ויהיר ־פרימדונה במו

 ופסקני קר מעצמו, ושכע־רצון אגוצנטרי
 לתיאור הוכחה אבזרי...״ אפילו ולעיתים

 רייד־רניצקי, של מעטו זה, במעט אלים
 מאן, קטיה של בסיפרה רבות בשורות מצוי

 העברי שתירגומו ניכתבו״, שלא זיכרונות
אלה. בימים ראה־אור
הפרו של האהובה בתו מאן, ר!טיה

 פריגפחיים, אלפרד למתימטיקה פסור
 1905 ובפברואר במיונן, 1883 בשנת נולדה
 ילדים לו וילדה מאן תומס לסופר נישאה

 גולו, מוגיקה, קלאום, (אריקה,
 כמישענת ושימשה אלילבט) מיכאל

הרבות. יצירתו שנות לאורך לאמן ובסיס
מאן קטיה סיפרה ,70דד שנות בראשית

מאן תומם
.ושבע־רצון אגוצנסי , .

 בצורה חייה, קורות את מיכאל לבנה
 פיר־ שאותו מיון ביותר, ומסווגת ממויינת

זיכ הכותרת תחת השנים, לבסוף, סמו
 המרתקים הפרקים ניכתבו. שלא רונות
 הראשונים, הפרקים הינם שבספר ביותר

 קטיה של ילדותה אווירת את המתארים
תר של אווירה פריגסהיים, אלפרד לבית

 מבוא של המרכזית באירופה אקדמאית בות
 שנימנה אביה, את מתארת היא המאה.

 הראשונים, ואגנר ריכרד חסידי על
התי לבניית הראשונים המניות ומרוכשי

 עד נערכים שם ביירוית, בעיירה אטרון
 של השנתיים הפסטיבלים הזה היום עצם

הוואגנריות. האופרות
 מאן תומס את קטיה הכירה בטרם עוד

 בח־נ־ בית סיפרו את לקרוא הספיקה היא
 לא אישיות בידי מחוזרת ולהיות ברוק
 אלפרד הנודע המבקר חשובה, פחות

 מאן תומס של הנחרצת החלטתו אך קאר.
 ברירה הותירה'בפניה לא לאשה לשאתה
 של גיבורה כמו להיות הפכה והיא אחרת,

 שמספרת סיפור אותו מרתק מספריו. אחד
 של חנותו אל הניגשת אמה, על קטיה
 מאן. על ושואלת כוכהולץ הספרים מוכר

!זח בן, ף מאן ״תומם : לה משב בוכהולץ

ניכתבו; של זיכרונות — מאן קטיה *
 זמורה־בי־ הוצאת ;זמורה ישראל :עברית

(כרי תצלומים + עמודים 128 תן־מודן;
רכה). כה

להי יתעלה שהלה לד להבטיח 'יבולתי
 הפחות, לבל *, קלר גוטפריד של שגיו
.מזה למעלה ואף . ״ .

 הוא במיקצת, תמוה ואפילו מעניין, פרק
ה היחסים מערכת את קטיה של תיאורה
 לבין תומס, בעלה, בין למדי מורכבת

 :מאן הייגריד הסופר הבכור, אחיו
ל משיבה בין שנעו יחסים, אלה ״היו

ה וחלבה נכדה השנים ובמרוצת דחייה,
 מרפדת די שקטיה סוד, זה ואין דחייה...״

 קטיה היינריך. לאחיו תומס של יחסו את
 ההיסטוריות. לאמיתות במעט לא מתכחשת

 של מיכתביו בקובץ מצוייר, לכך ראייה
בגר באחרונה אור שראה מאן, תומס
לסו ממיכתביו באחד כותב מאן מניה.
 המתעורר ״הרגש ו אד בני־ אידה פרת

 רחוק אינו הספרותית אישיותו לנובח בי
 גרועים, ספריו שינאה. זו למעשה, מבוז.
 דופן, יוצאת בה בצורה גרועים שהם אלא
 (הוא) רינשית. התנגדות מעוררים שהם
 של המייגע הצניעות חוסר על מדבר אינו

 וחסרת התפלה התשוקה שלו, הארוטיות
.בבל לגעת חושניותו של הרוחניות . ״ .

 מאן האחים שני בין ואי־הסכמה מאבק
ודו מאמיניהם, עדות בין היום עד קיימים

אי במרכז החלה באחרונה דווקא כי מה,
 של עבודותיו של מחודשת פריחה רופה

 האחים מן מי והוויכוח, מאן״*, היינריך
 את מצאה טרם יותר, טוב סופר הינו מאן

העקרו נטייתו כי אם הסופית. התשובה
ה הקוטב היא לקלסיקה תומס של נית
 שכותב מאן, היינריך של לכתיבתו אחר

מבכרה. אלה שורות
 שלה, והמשכיל התרבותי הרקע למרות

 תומס עבור שימשה מאן שקטיה ספק אין
 צאצאים ולגידול לציאצוא מכשיר מאן

כו גם קטיה מלא. שותף מאשר יותר
בגר היינו עוד ״בל :השאר בין תבת,
 רבים מסעות־הרצאות אל בעלי יצא מניה
 לפרידות גרם זה ודבר גרמניה, בתוך

 הוענק כאשר במוכן, נכחתי, ממושבות...
 כשנת כשטוקהולם לבעלי פרס־נובל

1929 " . . .
שקטיה הכינויים פער את לגלות מעניין

מאן קטיה
. . אכזרי אפילו ולעתים .

לעי הספר. במהלך בעלה את מכנה מאן
 מאן״, ״תומס עבורה הוא מדי רבות תים

ניס כל ולמרות ״תומי״. מועטות ולעיתים
בעלה, את להאניש נלאים, הבלתי יונותיה

 הירוק, היינריך של מחברו קלר, *
 לעם בספריה שנים כמה לפני אור שראה

עובד. עם של
 הנדי המלך נעורי סיפרו :הראייה ״*

 של הנפלא בתרגומה אור שראה הרביעי,
 פועלים, ספרית בהוצאת גולדברג, לאה

ה הוסרט (לפיו אונראט פרופסור וסיפרו
הכחול). המלאך סרט

 שכל מונומנטלי, כפסל יוצא שהוא הרי
 צעד וכל הכתובה, לאות מסביב נעו חייו

 ולא הנצח עבור מחושב היה מחייו וצעד
היום־יום. עבור

 הספר של המו״לים טרחו מדוע מתמיה
 ״מתור :כזו איוולת האחורי שערו על לציין

 שתומם נדמה, אלה כזיכרונות הקריאה
 טרוד היה שבן כידו, עט החזיק לא מאן
 עם בום־תה על הגיגים בחילופי העת כל

 הסה, הרמן עם בדיאלוגים שטראום, ריברד
 עם או ואלטר ברונו עם כשיחות־טלפון

 ארנולד עם ובסעודות־ידידות צ׳פלין צ׳רלי
.ואלרי פול או שנכרג .  שגלר־ האמת ״ .

נמ ואישים יוצרים של זו מכובדת יה
 הזיכרונות אך מאן, של ידידיו על נתה
 מעלים אינם מאן, קטיה של ניכתבו, שלא

 ״שתומס הקביעה של צילה צל אפילו
"בידו עט החזיק לא מאן . . .

תרבות תולעי

התרמית
 שבועיים לפני שפורסם ומיקי, בקי בקטע

תצ הובא ),2179 הזת (העולם זה במדור
לעשות שנועד לאנשי-רוה, מיכתב לום

עוז עמוס■
משותף מכנה למצוא ממנו ניבצר

 ב־ הישראלית. העבודה למיפלגת נפשות
 שמחים ״אנו :השאר בין נאמר מיכתב

 שימי בהשתתפות נוסף, למיפגש להזמינך
ש תמוה, ניסוח עוז...״ ועמום פרם עון

ם הסופר כי להבין, היה ניתן מתוכו מו  ע
העבודה. במיפלגת קורת־גג מצא עוז

 תרמית, בבחינת הינו זה שניסוח אלא
 מיפלגת פעילי שני של ידיהם מעשה

(״מי ומיכאל פרישטט בקי העבודה,
זוהר. בר־ קי״)

הש אכן עוז עמוס שהסופר מסתבר,
 פרס, שימעון של לצידו זה בכינוס תתף

 שאורגן האמור, במיפגש עמדותיו אך
 הבהירו העבודה, מיפלגת עסקני מטעם

נר העבודה מיפלגת כי ספק, לכל מעל
 הייד, ומיסטר ג׳קיל כד״ר בעיניו אית

 כלשהו משותף מכנה למצוא ממנו וניבצר
 ואחרים. הדר עמום כח״כ דמויות עם

כי למארחיו, עוז עמוס הבהיר כן כמו

 את העבודה מיפלגת תשנה לא עוד כל
 הפלסטיני, בנושא השליליות עמדותיה

להפ תמשיך (הפלסטינית) זו שאומה הרי
ביניהם. ריד

הישראלית החווייה

מתבגרים
 של הדאנר קיים ספרות בכל כימעט

ספ המייצר ז׳אנר הפרובוקאטיבי, הסיפור
 להכעיס. היא העיקרית שמטרתם רים,

 כימעט זה שז׳אנר הדי תמוהות, מסיבות
 החדשה, הישראלית בספרות מצוי ואינו

 ספר לתארן. המקום כאן שלא מסיבות
הסו של סיפרו הוא למדי פרובוקאטיבי

 קפצונים* קריש? אריה הצעיר פד
 אלחוט בדממת וזכה באחרונה, אור שראה

 אמצעי־התיק־ של מטעמם בלתי־מוצדקת
 אצל רבה ולפופולריוח למיניהם, שורת

הזה. הספר עוסק שבהם בני־תישחורת
 למרר העשוייה בקביעה, נפתח קפצונים

והתר שר־החינוך של טעמו את במעט לא
 לנו עמד לנו. ״עמד ג המר זבולון בות
 פתיחה לשבת...״ להמשיך יכולנו, שלא עד

 של מעולמם מעט לא איפור, בלא המציגה,
 שנות סוף של בישראל תיכון תלמידי

 תיס־ הוריהם, מוריהם, לימודיהם, ,70וד
זה. קשה גיל של העכבות ושאר כוליהם
האחרו בשנים שהספיק קרישק, אריה

הקיי הבמות ברוב מסיפוריו לפרסם נות
 טאבואים מסידרת לחרוג מחליט בארץ, מות

 את ולתאר ישראליים, לסופרים קיימים
 בבית־הספר הלימודים מערכת של איבונה

 הצעיר של ההתבגרות ייסורי התיכון'ואת■
 קפצונים עמודי מתוך מסתבר הישראלי.

 במשימה רבה, במידה מצליח, קרישק כי
 בתיאורי זו הצלחה עוטף שהוא תוך זו,

 הזיעה הים, חופי הימתיכונית, השמש
ה הישראלית החווייה של מרכיביה ושאר

צעירה.
 כן־יהו־ נתיבה הסלאנג בלשנית אם
 לפני ביצעו אמוץ בן־ דן ושותפה דה
עולמי המילון בפירסום מהפיכה, שנים כמה

 הוצאת קפצונים; — קרישק אריה *
רכה). (כריכה עמודים 148 אור־עם;

ישראלית [,אנתולוגיה
*. • ו*

יגון
בארטושק אנטונין מאת:

 פולה התבל
 נית״קנרות היא
אהבה. של

 ירוקים עצים
 החומה על שעונים

 רוח על חולמים
 לתנומת שחלפה

ועד• עולם

 שחר, מפציע כאשר
 נופלת לכאן

 אחת שמש קרן
 אחרונה פעם שתאיר

 מצבה על החקוק השם את
ביו״ערביים. בשעת

ע. ד. ;עברית
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