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 מילחמות שתי בין במרחב, והצרפתית
 אותה של המרים הפירות את העולם.
 עד הפורה הסהר מדינות אוכלות בחישה

הזה. היום עצם
 בתרבות יוצא־דופן רבעון הוא זמנים

ה רחב־יריעה, כתב־עת זהו הישראלית.
מק ולא פופולארי מימד להעניק מצליח

המא אל להיסטוריה. יתר־על־המידה צועי
מצו במהותם, המדעיים המבריקים, מרים
 מפות, תמונות, ציורים, איורים, רפים

מרהיבה. הגרפית שעריכתם

תרגום

האמרינאצי
 מטב־ בית מחבר הבן, וונגוט קורט

 יוצא־ סופר הוא החתול ועריסת 5 חיים
 ניצבים ספריו האמריקאית. בספרות דופן

 לבין השחור הריאליזם שבין המיפלס על
 אור הרואה השלישי ספרו הבידיוני, המדע

*. לילה אמא הוא לעברית בתרגום
 קמכל ו. הודארד הספר, של גיבורו

 לפני לגרמניה שעבר אמרינאצי ,הכן,
 כ־ שם והתפרסם השניה, מילחמת־העולם

 במיש־ המילחמה את לעבור נאלץ מחזאי,
 נאצי, כאיש־תעמולה גבלם, של רדיו

 ש־ אלא לארצות־הברית. באנגלית המשדר
המצ אמריקאי, מרגל גם הוא הבן קמבל

 הכל המשודרות, בהודעותיו מידע פין
סיפור הוא לילה אמא מכורתו. למען

 שאחרי בשנים הבן, קמבל של הרפתקותיו
 בבית־ שרשמם כפי העולמית, המילחמה

בניו־יורק שנלכד לאחר ירושלמי, כלא
קמבל של סיפורו את כפושע־מילחמה.

המ לחוויה נוספת כמזכרת וונגוט מביא
בבית כבר ותיאר חווה שאותה זעזעת

 בידי דרזדן העיר הפצצת : 5 מטבחיים
 ל- בפתיח מתואר הדבר בעלות־הברית.

 לייצור ״בית־החרושת בנוסח: לילה אמא
ה מלכד נעלם, הכל נעלם. סירופ-לתת

 נאפו וגרטלות הנזלים 135,ש־ססס מרתפים
 בציניות עוגיות...״ אנשים כמו כתוכם

 ל־ הספר את מקדיש הוא רבה, כי שלו
ברמיזא. לחכימא ודי ■הארי, מאטה
 ״...אני :וונגוט כותב הפתיחה בפרק

 פרידמן, טוכיה מר אל ספרי את מפנה
 של לדוקומנטציה החיפאי המכון מנהל
 צריו הזה הספר מדוע מילחמה... פשעי

 שכותב מפני פרידמן? מר את לעניין
 מיל־ פושע שהוא ככף החשוד אדם אותו
 כאלה. כאנשים התמחה פרידמן מר חמה.
 חומר כל רכה, בהתלהבות לקכל, מוכן הוא

 שלו...״ לארכיונים להוסיף שארצה כתוב
 יושב ״אני כי מציין, הבן קמבל וכאמור,

כירו ונחמד חדש כפלא סורגים מאחרי
 של בריפובליקה יושב אני העתיקה. שלים

 פשעי על הוגן למישפט ומצפה ישראל,
 לסביבתו, מודע הוא שלי...״ המילחמה

 החוצה מכיט כשאני ״ולפעמים, :ככתוב
 העליז הנוער אל שלי, התא לחלון מכער

 הצעירה, ישראל רפובליקת של והחוצפני
 שלי ופשעי־המילחמה שאני מרגיש אני

 והישנות האפורות האבנים כמו עתיקים
 קמבל של האישי שומרו שלמו:...״ של
 שנתיים שבילה גוטמן, אנדור הוא הבן

 עד־ קרוב היה דיווחו ״לפי :באושוויץ
 אחת של המעשנה דרד לפרוח כדי־כד

 גוטמן, של מחליפו שם...״ המשרפות
 ניירות לעצמו ״השיג קובץ' ארפד

 הוא ההונגרי...״ לפ״ם והצטרף מזוייפים
נל ארי הייתי ״אני :הבן לקמבל מספר

ליחי אותי הכניסו שהם ומפחיד טהור כד
 לגלות היתה שלה המשימה מיוחדת. דה

 תהיה מה יודעים תמיד היהודים איד
 שהוא כאיזה הס״ס. של הכאה הפעולה

 לעצור יצאנו ואנחנו דליפה, היתה מקום
אותה...״
 כר״ היה השלישית במשמרת השומר

 :הבן לקמבל מסביר והוא ,מנגל, נרד
 ש־ עליו... ששמעתי היחיד האדם ״אתה

 מייסרים במילחמה ביצע •שהוא הפשעים
 לפי שלד, השינה לפי .מצפונו... את

 ישן היה לא הס אפילו שלך... החלומות
מלאן■...״ כמו ישן הוא ככול.

פשעי־המילחמה על מספר הבן קמבל

 לילה! אמא — הבן וונגוט קורט ♦
הו עמודים 181 גולן; אברמה עברית:

קשה). (כריכה זב״ם צאת

 , הבוס פקודת לפי לשם ״נשלחתי :שלו
 גכלם, יוזף פאול ד״ר רכייסלייטר שלי,

 עממית להשכלה הגרמני המישרד מנהל
 שאכתוב רצול גכלם ד״ר ותעמולה...

 הגרמנים החיילים לכבוד היסטורי חזיון
וה המלאול המסירות מידת את שהקריבו

 את להעלות חלם גכלס ר״ד אחרונה...
 ב־ שנה, אחרי שגה הבימה על החזיון

להש חלם הוא המילחמה. אחרי ווארשול,
 לעולם שיעמדו הגטו חורכות את איר

 למחזה...״ כתפאורה
״יצאתי :תלו ולא שפטו לא קמבל את

הכן וונגוט קורט
נאפו וגרטליס המלים אלף 135

 הייתי המילחמה כל שבמשך מפני נקי
מת הוא בהדרגה אמריקאי״. ריגול סוכן
 ומקיף וילג/ בגריגיץ׳ בניו־יורק, בסס

החדשים ״המוצרים :במכשירים עצמו
 עודפי־מילחמה, כולם היו לי שרכשתי

 מיני כל סביבו מתאספים כמוני...״ ממש
 המיל־ בימי שנכלאו אמריקאים, נאצים
 ג׳ו־ ניו־יורק את מכנה מהם אחד חמה.
 האמריקאים הנאצים (ג׳ו־יהודי). יורק

 והיא גיסתו את הבן לקמבל מביאים
המו סיפרו של כתב־היד את לו מוסרת

מונוגמי. קזנובה של זכרונותיו נומנטאלי
 הלא־יאומן. מתרחש זה שבמצב אלא
 הבן. קמבל של תמונה מתפרסמת בעיתון

 שממשלת־ אמר לתצלום שמתחת ״הסיפור
 של חיפוש לאחר אותי איתרה ישראל

 ביקשה ממשלה אותה שנה. חמש־עשרה
ל אותי תסגיר . שארצות־הברית עכשיו
 לדין. אותי להעמיד שתוכל כדי ידיה,

 ? לדין אותי להעמיד רצו הם מה על
 מיילון שישה של כרצח השתתפות על

 להתפתח הספר מתחיל וכאן יהודים...״
 בדפוס. — מטורפת סלאפסטיק בקומדיית

 כתב ״אייכמן :ומציין ממשיך הבן קמבל
 כותב שאני כמו כדיוק חייו, סיפור את

 והמרוט, הזקן העיט חיי. סיפור את עכשיו
 ולתרץ להסביר צריד שהיה הסנטר, חסר

 היוד אלי חייד רציחות, מיליון שישה
קדוש...״ של

 על הבן קמבל מספר מעצרו טרם
 של הלבנים בנית של הברזל ״מישטרות

 שלהם ההיכר שסימן האמריקאית״, החוקה
מוש שהיתר, זהב, בצבע סרט פיסת היא

 ש־ למרות הימני, הדש בלולאת חלת
 לא אנחנו יהודים... הם החייטים ״רוב

 מתברר עצמנו...״ על רמז לתת תצים
הספרו יצירותיו כי הבן לקמבל בינתיים

 במזרח־אירופה, רבי־מכר בבחינת הן תיות
 הוא מונוגמי קזנובה של זכרונותיו וספרו

 ״ב- שם. הרשמית הפורנוגרפית היצירה
 רוסית. מהדורה רק היתה שנים, משד
 גם הספר את להשיג אפשר עכשיו אכל

 אסטונית, לאטכית, רומנית, בהונגרית,
בגרמנית...״ גם — נהדר שהכי ומה

 הרי מותחן, או בלשי, רומן בכל כמו
 אשתו, שאחות מסתבר המשבר שבנקודת

 סוכנת אני ״כן, : ומתוודה אליו פונה רזי,
 באמת היא שלנו המשימה קומוניסטית...

 שהסוכנים אלא למוסקבה...״ אותר להביא
 ולוכדים המקום את מכתרים האמריקאים

אמריקאים־קומוניסטים. הנאצים את
 לשכנו הבן קמבל פונה הסיום לקראת
 ד״ר כאושוויץ,״ עליו עברה ״שילדותו
ל לנסוע רוצה ״אני :■ומבקש אפשטיין,

 לעמוד רוצה אני לדין... לעמוד ישראל
 האנושות...״ נגד פשעי כל על לדין

של נציג לא ״אני :כתב אפשטיין
■למ תוכל מחר אמריקאי. אני ישראל...

 קמבל שתרצה...״ הישראלים כל את צוא
 אפשטיין ניכנע ואז ללחוץ ממשיך המבן

 עוד כאן יהיו גיבורים ״שלושה :ואומר
 וכולם — ורופא־ילדים שען חייט, מעט.

היש הצנחן תפקיד את לשחק מאושרים
 קמבל את להעביר שדואג מי יש ראלי...״
 :בזכרונותיו וכותב ממשיך הוא לישראל.
 — מדי מוקדם ולא סופר, שלי ״הסיפור

 ארנב שלי. המישפט נפתח שמחר מפני
 צב את נוספת פעם השיג ההיסטוריה

לכתוב״.״. זמן עוד לי יהיה לא האמנות.
 שגם הרי מכובד, רומן־ריגול כל כמו
 לא שמוטב — מפתיע סוף יש זה בספר

כאן. להביאו

אמנות

תומדקץ
 מסדה .בהוצאת אור ראה אלה בימים

ה את המתאר מרתק, עבודתו אלבום
 האמן של בעבודותיו האחרונה תקופה
 הבולטות מהדמויות תומרקין, יגאל

 בבד, כרוך האלבום הישראלית״. באמנות
ורי צילומים טכסטים, תחריטים, מביא

מפענח. טכסט בצירוף האמן, של שומים
 הצהרת־כוונות, בבחינת הוא האלבום

 והשקפת־עולם אמנותית דרך של ניסוח
 תומרקין יגאל הופך אותם — פוליטית

 שורשי אחר חיפוש של מסה אחת, למסה
 שהיא תרבות קדומה, ימתיכונית תרבות
 תומרקין. של האחרונות בעבודות העיקר

 חולות ״על :תומרקין כותב בפתיחה כבר
 :מים מקור ראיתי צמחייה, עטור לכנים,
 הנקווים... המים לאיסוף קמור משטח

 הנסד מזכח לפני רכ זמן שם נשארתי
פעמוני קול ונדם המים נישתו אחר הלבן

תומרקין יגאל
הירוקה הסיירת

 אותה תמונה הרועים...״ וקריאות הצאן
 בצפון- בג׳רבה, 1979ב־ עיניו לנגד ראה

אפריקה.
 הוא שלו האמנותית הבגרות נופי את
 תרבותו, שורשי על באלבום להציב מנסה
 קטע תומרקין מביא לכן גרמנית. שהיא

 ״עצרת הכותרת תחת וציור מלל של
 קרב או קדומה בחגיגה הממלכה שועי

 קליימט פון להיינריך והחזיר העיוורים
 של רקע זקס...״ הנס של כרוניקה ע״פ

 מהרה עד המתחלף תרבותית, תשתית
 בנוף. מזבחות של כמעט קמאיים בנופים

 האמן מביא תומרקין נוסח הזמן מימד את
 הצפוני כצילה ״משעמד :האומר בכיתוב

 צהריים, כשעת הגדולה, הפירמידה של
 כרגש נתמלא חודה, על השמש הצהירה

לעצ אמר מוגזם) (אולי כפאתוס גאווה.

צי טכסטים, תחריטים, — תומרקין י
 (כריכה מסדה הוצאת ורישומים! לומים
בד). עטיפת + קשה

ושבר מו״ל
• •ו  ה־ האטלס ועורך המתאבק־בעבר !

רפ בהווה, חכמי־ישראל של גיניאולוגי
 בשבוע להערים הצליח הלפרין, אל

 כי לקוראיו שבישר מעריב, על שעבר
בוושינג האמריקאי הקונגרס ספריית נציג
 מערכות שתי הלפרין אצל הזמין טון
 שהלפרין מה עץ־החיים. אטלס ספרו של
 הקונגרס ספריית נציג בהודעתו: ציין לא

 עברי ספר מכל עותקים כמה רוכש בארץ
• בישראל אור הרואה י  חדש כתביעת •

בני בקרוב. לצאת עומד עברית לספרות
 (פרוזה, בעברית אחרים לכתבי־עת גוד

 המתפרסמים ובמה), שדמות קריאה, סימן
 בארצות־הב־ להתפרסם זה עומד בארץ,

 והספרות התרבות צרכי על לענות רית,
הח כתב־העת שם. היורדים קהיליית של
 בארץ, הנעשה את בתמציתיות יתאר דש

 הסופרים, יצירות מתוך מיבחר ויפרסם
 שעבד והמבקרים המחזאים המשוררים,

 שהוזכרו בכתבי־העת מתפרסמות מתיהם
• •ו  בקרוב להיפתח עומד עקשני מאבק !

 עורכים, — בספרוודהילדים העוסקים בין
 :עילת־המאבק ויועצי־מו״לות. מחברים

 היעוץ על שהשתלט אופל!, אוריאל
ספ הוצאות בכמה ספרי־ילדים בבחירת

להו האחרון העשור במשך והצליח רים,
 ולהקים המתורגמים הספרים, רמת את דית

 עם מיטיב הוא שבמיסגרתה חצר, לעצמו
 במאבק הראשונה הוריה לו. המקורבים

 ליקויי את לתאר העומדת רשימה זה:
 פגמים ושאר אופק, של בתרגומיו הלשון

•  לקראת לאומי: בקנה־מידה אונאה •1'
 של המו״לים מכרו ,1981 שנודהלימודים

 ספרים של גדולות כמויות ספרי־לימוד
 תעריף למחירי מתחת מוזלים, במחירים

 במזומן. תשלום ותמורת מישרד־החינוך,
 ספרים אותם את מוכרים מוכרי־הספרים

 מהמחיר יותר אחוז 39ב־ ההורים, לציבור
 מזה אותם. למכור צריכים היו שבו

 ישראליים סופרים מלאים רבות שנים
 הטענות שלהם. המו״לים כלפי טענות

 מדוד אינם שהמו״לים בתחושה מתמקדות
 של המדוייקים ממדיה על לסופרים חים

 שינוי לעשות שהחליט מדל המכירה.
 טרוניות את ולחסוך זה, בנושא מהפכני

 של המו״ל קריים, יוסי הוא הסופרים,
 עמום נימנים סופריו בין פרוזה. ספרי
 אורלב, אורי שדה, פינחס קינן,

 מחודש החל ואחרים. סוכול יהושוע
 תלושי־ לסופריה פרוזה הוצאת תספק הזה

 ההפצה מרכז — סלים בית של מחשב,
 מיספרי-תפוצה ובהם — בישראל הגדול

הספ חנויות בכל שנאספו כפי מדוייקים,
• בארץ רים ׳ • ׳

הבה מן האדם מותר אדם... להיות :מו
 השמיט הצהירה שכו היום מן לפתות מה,
 לראשונה..״ הפירמידה חוד על

 הדרך אחר לעקוב זה באלבום ניתן
 דרך — תומרקין עבר שאותה הארוכה

 דרך המרוחק, האירופי החוויות עולם
 הגיעו עד למיניהם, הסינתטים החומרים
 בעבודותיו, המתחדש הימתיכוני למרכיב

 שהיווה חומר אדמה. הקרוי היצירה חומר
 בתערוכת עבודתו של הכותרת גולת את

 לפני שערך לפסלים, והמתווים הפסלים
ישראל. במח״און כשנתיים

 במעין תומרקין מסיים האלבום את
 לכסוף לנו תהיה כלום ״וכבן, :מוטו

 אותנו, מלכדת האמונה !לא ? תיאוקרטיה
 אדם כל חופשיים... אותנו עושה המדע
בכפי או באמונתו וכלתי־מוגכל חופשי

 הלקוח מוטו בלאומיותו...״ כמו רתו,
 תיאודוד של היהודים נזדינת מתוך

 האלמנטים חדירת כי ספק אין הרצל.
 מעשירה תומרקין לעבודת הימתיכוניים

 ומציין בכך מודה אף והאמן אותה,
 הבדואים נחלת ומעולם מאז היה ״המדבר
 נאד תולה היה כדווי הבלעדית. ורשותם

 עץ על אחר חפץ כל או גמל, אוכף מים,
 ימצאנו...״ שבשובו ויודע המדבר

 לאלבומים בניגוד זה, מהודר אלבום
 בשנים אור הרואים אחרים אמנים של

 בבחינת הוא לבקרים, חדשות האחרונות
 אמן של מחשבה מעורר האני־מאמין

בתרבותנו. ביותר ומשפיע בולט
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