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ארצי משורר
 הוא הצבאי. שירותו כל את שר הוא
 אשר כל את שר הוא כינור־דויד. את חיבק
 פולניה אמא שכל הזמר הוא ליבו. חפץ

 עכשיו בתה. את לו להשיא רוצה היתה
 נטל הוא משורר־הדור. להיות החליט הוא
 הביא מנגינות. בלי מילים חיבר המילון, את
 היודע למוציא־לאור, שלו השיר מינחת את
 את התישחורת בני אוהבים כמה עד

אותו. שפירסמה הסכרינית מתקתקותו
 שלמה הזמר של שיריו ספר נולד כך

שה ספר *, לאיש מתחברות מלים ארצי
 היה אלמלא נשכרת היתד. העברית שירה

 רווח נשאה לא הפיזמונאות גם רואה־אור.
זה. דלוח מקובץ כלשהו

 באמצעות אותו לבחון אם ארצי, שלמה
 המצוי עולם בעלת דמות הוא שיריו,
עולם הטימטום. לשולי ועד לאווילות בינות

ארצי שלמה
מילולי סכרין

 סולם מתוך אפס, בדירוג הוא שלו החוויות
 ארצי שלמה כנ״ל. — רגישותו עשר. של
 שמעתיק משורר, של דהוי צל כמו הוא
 את שמעתיק אחר ממשורר שיריו את

 כותב: הוא כאשר עמיחי. מיהודה שיריו
 המקומות בכל / השינה את מפזר ״אני

 של האבא מי שיודעים דרי האפשריים...״
 הממזר, מי האמא, מי הזה, השירי ההרכב

מהממזר. העתיק ומי
 ומתקדם המתאמץ שהקולא ספק אין
 חוויות עולם מגלה זה, קובץ לעמודי בינות

 מייצג אינו כי היא, תיקוותי אינפנטילי.
ה וכאשר אחרים. זמרים של עולמם את

 ״ואת בשירו כותב הזה הארצי משורר
״ואלו : בנוסח משהו סובלת״ שאת אמרת

 הרי החתול...״ על ריחם לא נדול הים
 לא מעודו שעמיחי יודעים הקוראים שכל
הגן...״ ילדי על מרחם ״אלוהים את כתב

 ארצי קובץ הוא לאיש מתחברות מלים
 מילולי סכרין המפזר ארצי, משורר של
 בכותרות הבתולות, קוראותיו עבר אל

 ששבתי קודם האחרון ״בלילה כמו חלולות
 אותנו, מלמד גם הארצי המשורר אליך״,

וברוב בהמבורג, ביקר הוא 1973 בשנת כי

 מתחברות מלים — ארצי שלמה *
 72 ;מודן ביתן זמורה הוצאת ;לאיש

חלקלקה). (כריכה עמודים

 לבנה נערה ללילה, ״אהבתי מקוריותו:
 של במכונת־הזמן וכמו גרמני.״ באקצנט

 הנגדי שבעמוד הרי המדע־הבידיוני, ספרי
,1972ב־ בבריסל, הארצי המשורר ביקר

 שוטרים ארבעה בבריסל, אותי ״עצת שם
 לערבי דומה שהייתי מפני לא / בריסליים.

 התגלחתי שלא מפני אלא / אותי, עצרו
 וגזעני חולני דמיון לא אפילו זה יומיים...״

 סתם אלא — הזה הארצי המשורר של
טימטום.
 שיגעון גם הארצי למשורר שיש כנראה

 נוטרדאם השיר כך על ומעיד גדלות,
 סופו ולקראת 1970 נפוליאון) לקבר (בדרך

 :הזה פיזמון) לא (אפילו השיר של
אותי, לפגוש / האפיפיור, בא ״בצהרים

 וכמו מרגש. ממש נוטרדאם.״ כנסיית /
 לשאיפותיו תרבותי כיסוי המחפש אדם,

ה שהמשורר הרי לא־תרבותיות, המאוד
הלול, אירופה את ״חציתי :מספר ארצי

 פח...״ וגיטרת / שדה פינחם של ספר עם
 שהמשורר התמליל, רמת מתוך ברור

 של ספר עם אירופה את חצה הארצי
 בו. קרא הוא אם ספק אבל שדה, פנחס

 הארצי, המשורר של נוסף נפל ניסיון
 שיד הוא תרבותי, אליבי למעט

 ״ושיר : פותח הוא שבו בן־גוריון, לכבוד
 מצאתי תמונתו שאת / כן-גוריון. לכבוד

שערותיו...״ לכבוד שיר / *. בדפי,פרוזה׳
ברמיזא. לחכימה ודי

ה המשורר מביא שלם שירים מיבלול
הכות תחת כבדרן, חוויותיו מעולם ארצי

 טוב הבמה״. אל נישמט ״מיקרופון רת
 בחצי סיפרו את מסיים הארצי שהמשורר

 ניר פיסת מוצאים שבבוקר, ״עד :חרוז
 פה...״. שהיה מי את לא אבל מרקיבה,
 סיומת הסתם מן השמיט הארצי המשורר

 / מרקיבה, ניר פיסת ,מוצאים :בנוסח
חלולה...׳. שירה ועליה
 אינן לאיש מתחברות שמלים ספק אין

 הוא מדוע אבל העברית. לשירה מתחברות
 פית- לאיש ברבים, ומפרסמן אותן מדפיס
רונים.

מילקוק
 קרוב במשך שוב. זאת עשה חלד ג׳דזף
 הספרות בעולם נחשב הוא שנה לעשרים
 כמחבר אחד, ספר של כסופר כפינומן,
 מילחמת- את שהעמיד הספר ,22 מילכוד
 היסטוריה ספר ששום במקום השניה העולם

 משהו השני בסיפרו להעמידה. השכיל טרם
 מלאנ־ ציניות אותה את הלר מביא ♦* קרה

אמרי של הלבן הצווארון אנשי אל כולית
 יוסאריאן הוא סולקום, כוב גיבורו, קה.
הלבן. הצווארון של

ה המנהלים מעמד איש סולקום, בוב
 מכוניות שתי בת מישפחה בעל בינוניים,

 מבחינה מתוסכלת אשה יוקרה, בפרבר
 חיים חי מפגר, ובן בנות שתי מינית,
 סולקום שחור. הומור של חינגה שהינם

 עצמה, משל דבר לה שאין אישיות הוא
 האחרים. של משתקפת מראה בבחינת והוא
 עם פגישותיו ולאחר צולע, ממעבידיו אחד

 סולקום לצלוע. סולקום גם מתחיל מעבידו,
 ,22 מילכוד לגיבורי בניגוד החיים, מן פוחד

 מתאר הוא לעצמו. בז הוא מהמוות. שפחדו
וליגלוג אבסורדים של עולם בפתיחה כבר

 הופיעה, בן־גוריון דויד של תמונתו *
 בגליונות אחת פעם האירוניה, למרבה
 את עיטרה היא שם .6 מם׳ בגליו! פרוזה,
 העוסק האריה, קינן, עמוס של מחזהו

 כשיר ולא כרודן, בן־גוריון של בדמותו
שערותיו... לכבוד

 עברית קרה: משהו —. הלר ג׳חף **
 זמורה הוצאת ;כרכים 2 ;רהט אופירה

רכה). (כריכה חודן ביתן |

הלר ג׳וזף
אמי עם במיטה אבי1 את תפסתי

 חזרתי שכו היום ״אולי :מרצון עצמי
 ודלקת־גרון חום כגלל כצפוי שלא הכיתה

 הוא — אמי עם כמיטה אכי את ותפסתי
 פחד ;דלתות מפני הפחד את כי שטכע
סגו מדלתות והחשש דלתות פתיחת מפני

רות...״
 של עולם הוא סולקום בוב של עולמו

 מיש־ מורשת אחד מצד מהולים. פחדים
 המת, ואחיו המת אביו הזקנה, אמו פחתו,
 הנוראה, הגריסה מכונת השני ומהצד
 משכורותיהם ״ראיטית, : אמריקה הקרויה
 כיותר יתקשו שלא יודעים והם קטנות,
 אותה משלמים שכעכורן משרות להשיג

 יפסידו אם אחרות כחכרות קטנה נדטכורת
כאן.״ משרותיהם את

 מוליך דיוק, ליתר או, — מביא סולקום
 מתמשך, מונולוג במעין הספר את —

לשכנע שביכולתו כל עושה הוא שבמהלכו

 אומלל. להיות כפוי שהוא הקורא את
 כמו בחיתוך נהדר, באופן שנבנה ספר זה

 קרני־אור הקולט יהלום רב־דפגות. יהלום
 מזכרונו ממישרדו, — מקורות משלושה

 את מפיק הוא ומהם בביתו. ומהמתרחש
 מעין הוא סיפורו הלר. של המייוחד הברק

 סיפורי על סכיניה את המשחיזה אנתולוגיה
 האמריקאי החלום מתוך מזוויעים יחיד

 נשואה אשה עם ״הייתי :כמו האבוד,
 שלפעמים לי, סיפרה והיא רם, לא זמן לפני

 שהיתה עד בודדה כל־כך עצמה הרגישה
 חוששת ממש דהיתה כקרח קרה הופכת
 סכור ואני ;בתוכה מוות עד תקפא שהיא

התכוונה...״ היא למה יודע אני כי
 זכרונות, של חושניות קרה במשהו ישנה

האבו הילדות מתוך שנשמרה מינית חוויה
 לצעירה אהבה סולקום. בוב של דה

 את סולקום השלים בטרם שהתאבדה,
 אגדל, כאשר : בספר אומר גם והוא זממו.
 יוצא־ עולם זה קטן. ילד להיות ארצה
 קרה ״מה :בנוסח בהגיגים משופע דופן,

 ילד פעם הייתי אני קרה. משהו ף לנו
 חדשים, היינו ושנינו ילדה, היתד! והיא

 תחושה עוד ואין ואשה גכר אנחנו עכשיו
 שהכל היא התחושה ;כשום־דכר חדש של

ישן...״
 הוא כסופר. זה בספר מצליח הלר ג׳וזף
 לאחר נכשלו, אחרים שסופרים היכן מצליח
 עצומה. אישית חוויה הממצה ספר כתיבת

 את שמחברים אחרי ספר לכתוב קשה
 של במיבחן עמד לא יזהר ם. .22 מילכוד
 הבינוני המעמד של עולמו על ספר כתיבת

 ציקלג, ימי את שחיבר אחרי הישראלי,
שכזה. ספר אי־פעם יכתוב אם וספק
 כולו, מעוות סולקום של מישרדו רק לא
 כאבי־ראש מקכל אני ״כן, :ביתו גם אלא

 ושטפי־הדם כראש הגידולים מכל נוקבים
 וכאבים ; ללא־הרף לי מעניקה שאת במוח

 שאינף התקפי־הלב מכל כחזה מפלחים
 כיותר אומללה תהיי שלא לי, לספר חדלה

 מתחיל אני למעשה, :שתם אקבל אם
מ ארור, מיסכן כמו עצמי את להרגיש

 מספרות כשאתן לשתיכן להאזין שעלי כיוון
מסכנות...״ אתן כמה ולילה יומם לי

האמריקאים. כמינהג במוות, עוסק הלר

שמש סימניסיקורת
 הדגול המחנך אודות על לספרים חודשים כשלושה לפני שהוקדש בסיקור

 מאת המעונה היהודי קורצ׳אק יאנוש הספר של מקומו נפקד הורצ׳אלן״ יאנוש
 שנים עבד קורצ׳אק, של חבריו על נמנה וינגרטן ירחמיאל ויננרטן. ירחמיאל

 של בשבועונו כסגן־עורך כיהן ואף קורצ׳אק, ניהל שאותו ליתומים במוסד כמחנך
 • • ברונפמן בהוצאת אור ראה וינגרטן של ספרו פשגלונד. מאלי לילדים קורצ׳אק
 הערבי, העולם תולדות על ספריו סידרת בגין שהתפרסם כחן, אהרון המיזרחן

 רומניה הספר רומניה. הולדתו, לארץ המוקדש ספר ופירסם הקבועים מנושאיו חרג
 וסיקור תעמולה של תערובת הוא לקחים היבטים עובדות — דרכה מפלסת החדשה

 ביבלוס בהוצאת אור ראה הספר מלאכתו. היודע אדם ביד העשוי יוצא־דופן,
 בכלים הציונות את לבחון שנים מזה נוהג דוטנשטרייך נתן הפרופסור

 בבהירות ובוחן רוטנשטרייך שב הזה בזמן בציונות עיונים בסיפרו הוגה־דיעות. של
 המעיקים נושאים ושאר תנועת־העבודה, של בחינתה היהודית, האנומאליה כמו נושאים

 הספרית בהוצאת אור ראה הספר יום־הכיפורים. מילחמת מאז בעיקר הציונות, על
• הציונית י  למיניהן, ורכיל אליל באמונות להאמין נוטה אינו אלה שורות כותב •

 שמש סימני הספר לידו הגיע כאשר זה. מסוג השעשועים שאר ובכל באסטרולוגיה
 והדיפדוף גבר, הרע שהיצר הרי המזלות, בתריסר העוסק גודמן, לינדה מאת
 בחוסר או במזלות, נוסף דיפדוף בא כך אחר הדהים. (דגים) האישי במזל הקל

 לאסטרולוגיה שהיתה ההתנגדות ומכופלת. כפולה היתה והתדהמה אחרים, של המזלות
 • • מודן ביתן זמורה בהוצאת אור ראה הספר לה. נמוגה כמו ולהורוסקופים

 פירסם לעברית, פלזטינוס של ומתרגמו הנודע, הקלסיקה חוקר שפיגל, נתן
 תחת היוונית, הפילוסופיה של המרכזית הדמות על ומקיפה מרתקת מונוגרפיה

 סוקראטס, על המידע את שפיגל מפרט בפתיחה ומישנתו. חייו — סוקראטס הכותרת
 בוחן שפיגל ואחרים. אריסטו אדיסטופאנס, כסי־נדפדן, אפלטון, כתבי דרך
 המידות תורת ואת הסופסיטים, עם מגעיו את סוקראטם, של ומותו חייו אישיותו, את

 עתיקים יוונים כתבים של נרחבת, מקורות רשימת מצויה הספר של בסופו שלו.
• מגנם בהוצאת אור ראה הספר עברי. לתירגום שזכו  התעודות מעט אל ס

 את פייקאז׳ מנדל השואה חוקר אלה בימים צרף מהשואה, ששרדו הדתיות
 עד תמוה התגלות סיפור פולין. אדמת על האחרונה הספרותית החסידית התעודה

 דרשות שדרש וארשה, בגיטו מפיסצ׳נה חיכי האדמו״ר דברי של מאוד,
 שמוכר. שאף השבוי, מלך ״כבן להתנהג למאמיניו וקרא הגיטו, חומות בין מופלאות

# יד־ושם בהוצאת אור ראה הספר המוכה...״ בן־המלך הוא בכל־מקום •
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