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תרבות תולעי

חוזר היזוז
 לקרוא חדלו ׳הזז חיים של ספרו את

התל הם האחרונים וקוראיו מכבר, זה
 אקט לבצע הנאלצים האומללים, מידים

הספ תוכניות־לימוד בתוקף זה, מאמלל
ש אלא התיכוניים. בתי־הספר של רות

 יד־ יסד בחיים, בהיותו עוד הזז, חיים
הע בעיר בית־הסופר את לעצמו, זיכרון
 נועד הקמתו עם אשר בירושלים תיקה

הזז. חיים ע״ש הסופר בית להיקרא
נוהל קיומו של הראשונים בשלבים

״כית־הסופר״ סמל
דדאנוב פרס

 הזז, של פוליטית צוואה פי על זה בית
 עסקו- בידי ספרותית) צוואה רק (לא

 גולן גולן. שמאי הירושלמי התרבות
 בחוצלארץ, כלשהי לעסקנות יצא הנ״ל

 סופר־ בידי הסופר בית הנהלת את והותיר
 לא שנה כעבור כיכר. יהואש הילדים

 וכיום במקום, עניין ביבר עוד מצא
 כן־עדי. שושנה הגב׳ אותו מנהלת

 המקום את להחזיר כדי בהמתנה, היא
 חברי בין הנ״ל. לגולן ההנהלה כס ואת

 הסופרים מצויים הסופר בית של ההנהלה
 איש־ מרדכי :הנודעים הירושלמים

 גיל, יעקב אפרימה, דויד שלום,
(הצנ יוסטמן יהושוע הזז, כיבה א

 ינוכסמי, .משה סרטים), לענייני זור
 לשעבר השגריר יעקובי, פאול ד״ר

 לענייני העיריה ואמרכל צור, יעקב
ירו סופרי את ציון. עזריאל תרבות

יהו בכנסת, הארץ כתב מייצגים, שלים
 ימימה הילדים סופרת טפי, מן־ שוע

 הפולקלור ומחבר טשרנוביץ־אכידר
 ירושלים סופרי שחר. דויד הירושלמי

 מצויים אינם פעילים, יוצרים שהינם
 :אחת למטרה שנועד המוסד, בהנהלת

הזז. לחיים חוזר היזח עשיית
 בן- גב׳ המוסד, מרכזת של באיגרת

 ל״י, 200 לתת נייר של נמר התבקש עדי,
 הסופר, בית בהוצאות השתתפות כדמי

 היא פעולותיו. על שוטף מידע המספק
ש התרבותיות מהפעולות מעט פירטה
 המדור עורך הקרובה. בשנה בו ייערכו

 בן־ ,מהגב לבקש כדי זו, הזדמנות מנצל
 פירסומי את עוד אליו לשלוח שלא. עדי
 אין להם. זקוק אינו שאיש הסופר, בית

 רבקה השואה חרזנית של בסדנאות עניין
 של פולנית לשירה בסדנה או מרים,
 העיתונאי של סדנאתו וגם בוסר. יעקב
 כלשהו ערך משוללת כן־עזר אהוד

הישראלית. לתרבות

רו כותבי גרפומנים מציג הסופר בית
 רוסית, הכותבים ישראליים כסופרים סית

 כראובן מארצות־הברית, חדשים ועולים
 הכותבים ישראליים כסופרים יוסף, בן־

 הבית־שאיש־ של העיקרי הישגו עברית.
 ריכוז היה האחרונה בשנה אינו־זקוק-לו

 לרעך ״ואהבת בנושא ושירים חיבורים
 לקבל ראויים הסופר בית קברניטי כמוך״.

ז׳דאנוב. פרס את הזה הריכוז עבור
מוצ האמיתיים ירושלים שסופרי מאחר

 בכתבי- מכובדות אכסניות לעצמם אים
 יוצאים או באים ואינם תל־אביביים, עת

 הרי הבית־שאיש-אינו־זקוק-לו, בשערי
 עיריית שמישרד־החינוך־והתרבות, מוטב

 ראשוני חברת היהודית, הסוכנות ירושלים,
 המממנים מוסדות־ציבור ושאר קופת־עס

 המיותר כספם את שישקיעו הבית, את
 קמצוץ בהם שיש ובמיפעלים במוסדות

תועלת. של

01̂]
מריה ריינר

מ גרמני משורר וילקה, מריה. ריינר
 נולד הגרמנית, בשירה המודרניות אבות

שי לשנתיים קרוב במשך ).1875( בפראג
 אוגוסט הפסל של כמזכירו רילקה מש

שירים הם בשירה הנודעים ספריו רודין.

רילקה מריה ריינד
לעד יישארו סדורים שהיו פניו תווי

 לאור- והסוניסות דואינו אלגיות חדשים,
 בספר עולמו את קנה הוא בפרוזה פיאוס.

 * ברינה לאורידס מאלטה של רשימותיו
**. צעיר למשורר ומיכתבים

 מהדורה בעברית אור ראתה אלה בימים
(זינ הנעמי משה תירגומי של חדשה
 התירגום רילקה***. של לשיריו גר)

עד ונחשב ,1971 בשנת לראשונה נדפס

 מחברות בהוצאת בעברית אור ראה *
זמורה. ישראל בתירגום לספרות,

 הוצאה, באותה אור ראה זה ספר גס **
המתרגם. אותו עם

 משה עברית: שירים; — רילקה ***
 ,8172 ת.ד. ירושלים, עלים הוצאת הנעמי;

רכה). (כריכה עמודים 89

לעברית. רילקה שבתרגומי למעולה היום
בשו נפתח המתורגם השירים מיבחר

 / עשן, אפוף לוחש ״אתה :הנפלאות רות
 תחומה הידיעה / תישן. התנורים כל על

 העולם מן / ונעלם אפל אתה / כזמן.
מסתיים המתורגם והקובץ העולם...״ עד

מודרנית אנתולוגיה

̂יודד1? <ס0הג יר0 מ *. ו - • 1 - •

 וילקה מריה ויינו :מאת

כך: איו גס הצל, נפקח ראה,
י זו ־ - ■ך' 1 • - 1 ד

האשר. זה אלא אנחנו אין הן
ד ז ־ ד־ 1 - 1 ״ ־ זו 1־ * ד

לושך, דם, היה שבחיה ומה
י 1־ ד7 7 — ד י

צמח, לגשמה כנו1בת זה
־ ז ־ד ■ד 1 • ״ ן ע

 אליך. ק,1לך מוסיף וכנשמח

ת,1להתאו בליא בדך, אבל
ו • 1 * * 1 ־7 ד־

ת ת1לט1ק בלבד, בנוף א  פניך. את'ז

ת,1שב1ח אנו - אתה זה אין - ואז
1 יד ז־ - זו י *• ד 1

הגד, אבל יזעק. זה בל אליו
ד ד זד 1־ - ־ ד י י ־ ו • - ־

להאבד בך ד1ע נוכל במי
• י - * - ד - 1 ז

ד1י במישהו ואם נהיה? ת
ו • ״ זי ״ 1 * 1 ז ו

 בר.1ע לף1ח האין־סוף אתנו

מר1א אשר הפה, אתה; אבל
- 7 ד ׳ י - ׳ ■ד - ■ך —.

היה. אתה נשמע, למען תנו,1א
דד•* ־7 - ־־ 1 • י ־־ ־־ * ז־

הנעמי משה :עברי נוסח

 תוי ״אכל :לא־פחות נהדרות בשורות
 לא לעד יישארו / סדורים שהיו פניו

כמל,ומם״.
 זה מתורגם שקובץ־שירים ספק אין

 המעולים מן הוא רילקה, של משיריו
 המתורגמת שבקובצי־השירה והמעודנים

 האחרונות. בשנים בעברית אור שראו
 של בית בכל יימצא ממנו, שעותק ראוי

 אנתולוגיה (ראה: מעולה שירה שוחרי
מודרנית).

מרתקת חוויה
 הרבעון של הראשונות החוברות שלוש

נה* עד אור שראו זמנים, להיסטוריה

חוב להיסטוריה, רבעון — זמנים *
 תל־אביב אוניברסיטת בהוצאת ,1—3 רות

הוצאה־לאוד. חב״ס

 שמעטות מרתקת, חוויה בבחינת הינן
 וכתבי־העת הפירסומים בשטח לה הדומות

בעברית.
 פרידלנז־ר שאוד הם שעורכיו זמנים,

 תל־אביב, מאוניברסיטת שקד וחיים
 להיסטוריה. כתב־עת הוא זרטל, ועדית
וה להפליא, המעוצבת הנקייה, עריכתו
 לבעל אותו הופכים בו, המוחזקים נושאים

לו. דומה שאין עניין,
 של מאמרו פותח הראשונה החוברת את

 גילכרט, מרטין הבריטי ההיסטוריון
 פיל. ועדת של הקצרים בחיים העוסק

 רומא? למה כותב יעבץ צבי הפרופסור
מס הרסגור מיכאל שהפרופסור בעוד

 בור־ בדוכסות מאושרים ממזדים על פר
 ׳לתנועה איזכור .15ה־ המאה של גונדיה

 הפרופסור מביא חומייני בנוסח מוסלמית
 תנועה — הסהדיה ברשימתו שקד חיים

 בסודאן, המד,די על מהפכנית־משיחית,
שגה. למאה קרוב לפני

אירו במרכז העוסק זד, הוא מאלף פרק
 .20,־ד המאה של השניה במחצית פה,
 שתי בין צבאיות בדיקטטורות נפתח הוא

 סן־עמי, שלמה מאת מילחמות־עולם
המש על דולכ דל שא של וברשימתו

 מאמרו ויימר. את שזיעזעו הכלכליים ברים
 ומרחב שטחים טל, אוריאל של המדהים

 השלכות בעל הוא הנאצית, באידיאולוגיה
 הימין של השטחים נוסחות על מדהימות
בהווה. הישראלי

ב נפתחת זמנים של השניה החוברת
 יהודיות׳ ׳עריס ז טורי יעקב של רשימה

 שאול הפרופסור האוסטרית. באימפריה
 נוכח 19ה־ המאה את בוחן פרידלנדר

 יורם הפרופסור האנושות. קץ רעיון
 בדבר הרעיונות את בוחן דיינשטיין

 צודקת. לא ומילחמה צודקת מילחמה
הפרי המהפכה על כותב שמיר חיים
 שהרס האיש אוסמן, הברון של. סאית

 מחדש. אותם ובנה בפאריס שלמים רובעים
 בוחר חינוך עבודה, אירגע, הכותרת תחת

חל את טבת שבתי והעיתונאי החוקר
 יהודי אדם ״ליצור בניסיון אלה של קם

 מתחושת מעט החדשה״. במולדת חדש
 אפשר זמנים עורכי של ההיסטוריה

החו של העטיפה בתצלום למצוא אפשר
 אפוקליפסה הסרט מתוך הלקות ברת,

קופולה. פורר פרנסים לש עכשיו
 על חדש אור מטילה השלישית החוברת

 המלשי־ הכותרת תחת התורכי, הסולטאן
 שחר שולמית אל־חמיד. עבד של נים

 בימי הדתית בקהילה נשים על כותבת
 בוחן כשר אסא ד,פילוסוף הביניים.

ברשי ההיסטוריה, את למדי מקורי באורח
 מתאר הוא משה. עצמות מילחמת מתו
 משה־ עצמות נתגלו אילו קורה היה מה

 החיתה מים־המלח. צפונית-מיזרחית רבנו
 מיל־ פורצת החיתה התנחלותו שם קמה
 חייב והאם ז לישראל ירדן בין חמה

 ו שכאלה שאלות לעורר ההיסטוריון
קולומ היה האם בודק אלפרין צ׳ארלס

 אטינגד שמואל ופרופסור 7 יהודי בוס
 תוך ההשכלה, בצבת היהודים את מציב

לקבו נירדף מיעוט של התפתחותו תיאור
העם על חותמה את שהטביעה צה

 צבאי, היסטוריון ואלד, יהודה היהודי.
 של תוכניתו שלייפן. תוכנית את בוחן

 שליי־ פון הרוזן אלפרד הפילדמרשל
היס דוגמות על מבוססת שהיתה פן,

מק כמד, צבאית. אגדה הולידה טוריות,
 במית־ לאמצה ניסו השלישי הרייך ציני

הש מילחמת־העולם של הגדולות קפות
 אהרון מותו. לאחר שנד, כשלושים נייה,
 בפקין ימים וחמישה חמישים על כותב שי

 של מחודשת בחינה שנה, שמונים ועוד
 דן רכינוביץ איתמר מרד-הבוכסרים.

שאלת הבין־ערבייס: ליחסים באקדמות
העו מילחמות שתי בין הסורית המונרכיה

הבריטית האימפריות בחישת על לם.


