
חוק״ אינו אחת פעם ■ושמט־ ״חוק
אלד, בימים שראה וחוט, ק פאוול מאת לבן ספר והמחריד המצחיק הספר

 כמה בזה מובאים המזרח־אירופי. הקומוניזם פני את מתאר לעברית, בתרגום אור
עובד. עם בהוצאת אור שראה זה, מעולה ספר מתוך קטעים

 מחוקי באחד תדיר מתנגש הייתי ובעבודתי אני, מסויימת לתורה ...פרופסור
 עליו, לערער שאין קצר ניסוח ניוטון שניסחו החוק זה הפיסיקה, של היסוד
 השפלה שיש לי נראה הכיתות בכל מלמד שאני לגובה הקפיצה בשיעורי וביחוד

 בכוח שלא לי... נתחוור האדם... גוף על כופה שכוח״המשיכה במיגבלה מכאיבה
 על מעלה היית לא אמא, שאת, בכוח אלא פיסיקה, של חוק להפר אפשר הגוף

 בטיפוחו״. ומאודי נפשי בכל התרכזתי ולכן הרצון. כוח והוא בו, שנתברכתי דעתך
 הפזורות שקרניו בזמן רק שלו האנרגיה כל את מקרין שאור״השמש שכשם הבינותי

 שהמחשבות בזמן רק מיכאני כוח להיות הרצון יכול כן אור, של לחרוט מתמקדות
 מטרה אמא, אחת, מטרה אלא בחיי לי היתה ולא באלומה... מתאחדות הפזורות

 התיקרה, אל הריצפה מן המדוייק המרחק זה מטרים, וחצי שלושה של בגובה
 האחרונים שבשבועות ומתוודה אני מודה אמא, כן, הלילה, כל בה עיני את תליתי
 כשהיה נדקר ארכימדס לי. היה הכרח עלי, תכעסי ואל־נא מאוד, מעט ישנתי

 שבאותה יודע אני עכשיו דווקא חישוביו... בעוון עונה וגליליאו עיגוליו על גחון
 אמא, חופשית, כצניחח היה זה גיאומטרי. בטור להתרכז יכולתי עלתה שעה
 כצפוי, שלא בעיניך אותו ראית שאת הרגע בא ובסופה מעלה, כלפי צניחה אבל

 מתקרבת. התיקרה התחילה מוקדמת, התראה כל ובלי סימן כל בלי הבוקר, רק כי
 לאט־לאט לה שהתהפכה עד מהר, ויותר יותר ואחר״כך במודגש שלא תחילה
 השולחן שלי, הספה שלנו, הריצפה תפסה בשדה״ראייתי מקומה ואת פתאום

 רבות פעמים שהשקפתי בזמן כמו אמא, וטבעית, קולחת בתנועה והכל והכיסאות,
 אותי נשאה והתיקרה שעור. לאין נוחה אבל לכך, להתרגל כדי הארון ממרומי
 מגודל מחשבותי שאר כל שנמחו הרגע באותו לפניה... כריצפה גמור בביטחון

 חביבה, אמא תביני, הדבר, ופירוש למעלה, אני נשארתי הרגע באותו ההפתעה,
 שנעשתה ומכאן עכשיו, בהלוך־רוחי תלויה אינה מכוח״המשיכה הניתוק שהרגשות

 שרביטי- או הזאת, השפה לדעת פתאום מתגבש זרות מלים של שגיבוב כדרך כושר,
 בעצמי שאעיר אימת כל תזה, הרגע ולמן אמנות. צורת בבת־אחת לובשים ציירים

 מסגפים.... לאימונים להיזקק בלי פעולה אותה לפעול אוכל להינתק הצורך את
עוד״. חוק אינו אחת פעם שהופר חוק כי הפיסית, הבחינה מן חופשי האדם

— 1**1 ונול מד1 •
)75 ממעוד (המשך

 ,21ה־ במאה שנאספו מיסמכים בעזרת צ׳ק
 זקוק מישהו אם נקייה. סופר במלאכת

 עוצמת את לבטא שבכוחו מיסמך לעוד
 הרי הקרמלין, נוסח הקומוניזם של הדיכוי
 מחרידה בבהירות זאת מבטא לבן שספר

ומדכאה.

מאזניים לעצטע
 הספרות עסקן מתפקד שנים כמה מזה
 סיבות מתוך מיכלי, י. בנימין הוותיק
ב הסופרים לציבור כלל ברורות שאינן

 ירחון מאזניים, של בלעדי כעורך ישראל,
סופ של יצירותיהם לפרסם שנועד ספרות

בישראל. עברית כותבי רים
 שהסניליות כנראה הנ״ל, שמיכלי אלא'

 האגודה את פקדה שהיא כפי אותו, פקדה
 ראשי על נמנה שהוא הסופרים) (אגודת

 העיקרי החוטים מושך נחשב הוא עסקניה.
 הספרות לבין בינו קשר שכל למרות שבה,

 הכרכים מיון בהחלט. מקרי הוא העברית
 סדר לפי נעשה מאזניים של והחוברות
 ומיספור אות, שנה לכל — אלפאביתי
 אלא במיספרים. נעשה השנתי החוברות

 חוברות לשתי זכה מאזניים של נ׳ שכרך
 המיכלי של לסניליות סימן עוד — 4 מם׳

הנ׳׳ל.
 לסופרים במה משמש אינו שמאזניים זה

 בן־נר, כיצחק לא־נודעים, ישראלים
 פינחס יהושע, א.ב. עוז, עמום
 יותם זף, נתן עמיחי, יהודה שדה,

 להבנת הסתם מן נתון ואחרים, ראובני
 יודע ילד כל הרי העברית. בספרות העורך

 הינם: כיום הישראליים הסופרים שחשובי
 בן־מרדכי, בוהן, יעקוב, מיכלי,

 דמויותיו ושאר עקרוני וילף, הגורני,
 כותבים אלה כל לפחות הנ׳׳ל. מיכלי של

בעברית.
להט לתרום כנראה החליט הנ״ל מיכלי

 העילה וזו העברית, בספרות האידיש מעת
 במאזניים בולט הכי הפרוזה שמחבר לכך,

 עורך צאנין, מ. הוא האחרונות בשנתיים
 בתרגום התאומות, שסיפורו באידיש, יומון
 את המייצג הסיפור הוא שנהוד, ש.

העברית. בספרות כיום המתרחש
 ליחידה לדווח יש שכאלה מאזניים על

 ובמשקולות במאזניים מירמה הבודקת
והתיירות. המסחר תעשיה, ה משרד מטעם

עיון

יצחקי ש. ר.
 ),1105-1040( יצחקי שלמה רבי
 פרשני גדול נחשב רש״י, העם בפי המכונה
 צרפת, בטרוא, נולד הוא והתלמוד. התורה

 ועמד לטרוא חזר וורמייזא, במיינץ למד
מופי פירושיו גדולה. ישיבה בראש שם
 לב־ וזכו והש״ס, המקרא דפוסי ברוב עים
פירושים. 200

 בלשון. בבקיאותו הוא רש״י של נוסף פן
 והבלשנים הפילולוגים מגדולי נחשב הוא
ב מהבקיאים ואחד העברית, השפה של

 קרוי רש״י של שמו על זמנו. של צרפתית
 על המבוסם רש׳י, כתב המכונה הכתב
 כדי פירושו את להדפיס נהגו שבה האות

המקור. את להבליט
 חסר- נכס־תרבותי ראה־אור אלה בימים
רש׳׳י, היכל של הראשון הכרך תקדים.

 היכל אבינרי. יצחק המנוח הבלשן מאת
המש נכסי־תרבות אותם מסוג הוא רש״י
 על לעירעור ניתנת בלתי השפעה פיעים

 נכסים מאותם אחד תרבות, של התפתחותה
 ללשון בלשונות העתיקה את ההופכים

 מכיל רש״י היכל בהווה. לחיות הממשיכה
 וצי- רש״י חידושי את אל״ף־בי״ת בסדר
ולבי למילים פירושיו הלשוניים, רופיו
דקדו כלליו, הלשוניות, השוואותיו טויים,

 מונחיו תאוריו, מדרשיו, פתגמיו, קיו,
מלו רש״י היכל של האוצר סיגנונו. ודרכי

 רש״י פירוש מתוך אבינרי יצחק בידי קט
תשובו מתוך וכן בבלי, ולתלמוד למקרא

 25 של השוואה פי על וסליחותיו, תיו
 ונוסחאות ישנים, וגם חדשים דפוסים,

כתב-יד. של
ה שמן הרי המצומצמת, היריעה בשל

המי אוצר מתוך קטן קומץ להביא ראוי
רש״י חידש אותן ״מודרניות״, הנראות לים

 הוצאת 1 רש״י היכל — אבינרי יצחק *
 (כריכה עמודים תתתקע קוק; הרב מוסד

קשה).

שאי הסכמה, הצלחה, : שנה 800כ־ לפני
 תמוה, היפוך, בדחן, יהדות, תמיכה, פה,

 ״מודרניים״ מושגים גם ותחבושת. פרשן
תכי היצע, הבלגה, חשיבה, ניצול, :כמו

 אותם מושגים אלה ותיור. אומללות פות,
העברית. בקרקע רש״י שתל

 לראשונה אור ראה רש״י היכל אומנם
 אך המחבר!(?), בהוצאת שנה 40כ לפני
 לקודמתה. דמיון שום זו, במהדורה אין

 מונים, עשרת משוכללת הזאת המהדורה
 למאות, תוספות ורבת וערוכה מתוקנת

 מתוך שהובאו חלקים גם ביניהם כאשר
 הדקדוק, כרך הוא רש״י, היכל של ג׳ כרך

 במילים: השימוש על שלמים פרקים ובהם
וכר. את הוא, אם, אז,

 יותר מצויים רש״י היכל של הזה בכרך
והכרכים הזה הכרך מילים. חידושי 1330מ־

מיכלי בנימין
.״מירמה . - הונאה . . . .

 נכס בבחינת הינם רש״י היכל של האחרים
 מעוררת שיבואו. ולדורות לדורנו תרבותי
 מישפחתו בני שעל המחשבה, היא חלחלה

 במימון להשתתף אבינרי יצחק הבלשן של
 שעליו זה, תרבותי נכס של לאור ההוצאה

 עכורה היתול ״זו :ביאליק ח.:״ אמר
 לכל כבוד כותנת שלוליתה לדורות, גדולה

 את מרימול והיתה אותה עושה שהיה מי
 שלנו...״ הפרסטיז׳ה

 ומיסגרת משאבים מוצאת שאינה חברה
 נכסי של לאור הוצאה למימון ממלכתית

 חומרי לקיום ראוייה אינה שלה, העבר
 לתי- לירות מיליוני להנזיל במקום בהווה.

 זבל קרשיהם, על זבל המעלים אטרונים
 חודש בעוד יזכור ולא זוכר אינו שאיש

 שמשרד יהיה מוטב הרי שנה, בעוד או
 נכסי להוצאת כספיו את מזיל החינוך
שכאלה. תרבות

למזדע■ ידיו התנגדות פשר * והסחת אלמזג רות *נן־עזו אחוז שר המרנן* והגרמנים עמיחיבחטף
• #  המשורר טס שבועות כמה לפני ן

 קצר לביקור עמיחי יהודה הירושלמי
 מטרת ימערב־גרמניה. ימים ארבעה בן

 דיון בתוכנית השתתפות היתה הנסיעה
 ויהודים. גרמנים יחסי על טלוויזיונית

 באותה ישראל את ייצגו לעמיחי בנוסף
 והשגריר- בק שמואל הצייר תוכנית

 (״אר- אשר בגרמניה הישראלי־לשעבר
 הימין- חוגי עם המיודד בן־נתן, תור״)

 עמיחי אמר אותו מפתח מישפט הגרמני.
 גרמניה, עיתוני במרבית צוטט דיון באותו
 :אומר זה מישפט וועלט. ודי צייט די כולל

 לי אמרו ,1936 בשנת ילד, ״כשהייתי
 אומרים עכשיו לפלשתינה, לך בגרמניה

 מפלשתינה...״ לך גרמנים: מיני כל לי
 אמר ברדיו, מתוכניות־המלל באחת

 (״אודי״) אהוד הפתח-תיקוואי העיתונאי
 הדמו- המאכל הוא ״המרק כי עזר בן־

 בין המהלך סיפור •1• ביותר״ קראטי
 אודות מספר ירושלים, של המקרא חכמי
 עמום הראשון, העולמי התנ״ד חתן

 .פירושו את לאחרונה שפירסם חכם,
 אלא איוב. ולספר תהילים, לספר המעניין

 את לתת הוא יכול אם מתלבט שחכם
 — לידידיו במתנה איוב לספר פירושו

 רעות מבשר אות בכך יראו שמא
 שמה המקדשת אלמוג, רות הגברת אם

מתורגמים ומידע תורה להביא בניסיון

ב והקיים המתורגם בחומר יותר בקיאה היתה הארץ, של הספרות מדור לקוראי
— הרומנטיקה הכותרת תחת שפירסמה הרשימה את מקוראיה חוסכת שהיתה הרי עברית,

 תגליתה את ההשכלה, שואף לקורא גילתה זו רשימה ).5.6( בהארץ הנשמה מחלת
 ומבקרת ידועת־שם גרמניה סופרת היד, ריקארדה — אלמוג הגב׳ של האחרונה

 תרגום היא העילה כאשר מונד, לא מתוך מעלותיה מעתיקה אלמוג שהגברת ספרות,
 אלמוג הגב׳ של בורותה שחשף מה הצרפתית. ללשון הוך ריקארדה של מספריה כמה
 בהוצאת אור ראו והם בעברית, הוך ריקארד של כתביה מצויים שנה עשרים שמזה הוא

 מרגרט בריטניה ממשלת ראש הגישה אותה המומלצים ברשימת <•!• לספרות מחברות
 הסופר מצויים בתוארי-אצולה, לזכייה כמועמדים השניה, אליזבט למלכה תאצ׳ר
הגב׳ של שמרנותה את המאפיין נוסף שם דראבל. מרגרט והסופרת וילסון אנגוס
 למלחמה ציבורית אגודה 1965ב־ שייסדה מי וייטהאה, ׳מדי של שמה הוא תאצ׳ר

• התרבות של זה בשטח ציבורי מאבק ומנהלת בפורנוגרפיה •׳  גינטר הגרמני הסופר ׳
 לכעשר כה עד שתורגם הפוט, דג סיפרו את שפירסם אחרי לרגע. אף נח אינו גראם
 על חיבורים האחד — כרכים שני אלה בימים מפרסם הוא לעברית), גם (ביניהן לשונות
 גראם מביע שבו חיבורים, של כרך הוא בספרים הראשון ראש. לידת והשני הספרות

 עם ובתחרות־מירוץ ומוציאדלפועל כקפקא כותרות תחת הספרות, על השקפותיו
 ראש לידת אלכסנדר). כיכר מחבר דאבלין, אלפרד הגרמני הסופר (על האוטופיות

 זוג מתאר זה סיפור שולנדורף. פולקד הפח, תוף במאי של מדחף כתוצאה נוצר
 שכל ילד, י על מריבה בדרכם מנהלים הם כבד. נקניק עם סין לארץ למסע היוצא מורים

 במהלך מתערב גראם חלילה. וחוזר רוצה, אינו השני כאשר בלידתו חפץ מהם אחד
 שהוא תוך שולנדורף, עם או עצמו, עם מדבר כשהוא הפועלות, נפשותיו שבין הוויכוחים

 שאלות שואל גראס שניהם...״ אולי סרט. או ספר יהיה זה אם יודע, איני ״עדיין :אומר
 מיליון 60ד גרמנים מיליון 800 בחיים היו אילו בעולם, קורה היה ״מה :כמו היפותטיות

•סינים...״ * יוצאות־דופן. תגליות אחר המחפש יוצא״דופן, ירושלמי הוא תמר דויד !
תמר: של תגליתו מודעי. יצחק לשר ידין ייגאל מתנגד מדוע תמר גילה באחרונה

גיטין, במסכת בתלמוד, המסופר ולפי בר־כוכבא; על ובמאמריו במחקריו הידוע ידין, גראס גינטר
• במלשינות בו שחשד מפני וזאת והרגו״, המודעי באלעזר ״בעט שבר־כוכבא הרי סינים מיליון 60ו־ גרמנים מיליון 800 •׳ !


