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 תרע״ד בשנת הגליל למושבות הרבנים
 אחד ניתוח זהו ולקחיו). להידברות (נסיון

 לבין הישן הישוב ביו העימות מבסיסי
 ממשיך קולת ישראל החדש. הישוב

 הארצישראלי לפרק המשתייכת בעבודה
ה תחת רשימה ומביא היובל, ספר של

 הישוב. ותולדות חברתית היסטוריה כותרת
 הכותרת תחת רשימה מפרסם טל אוריאל
התיאו והמעמד האזרחי־מישפטי ״המעמד

 הרייך בראשית גרמניה יהודי של לוגי
 מפרסם שצקר חיים ).1933/34(השלישי

 הנוער תנועת על ידוע בלתי כמעט פרק
השואה. בתקופת בגרמניה היהודית

 ביבליוגרפיה מובאת הספר של בסופו
 פריטים 180 ובה כ״ץ, יעקב כתבי של

 ובכוחו כרימון, מלא זה קובץ רשומים.
 בלתי- ברעיונות רבים מוחות להפרות

ובמידע. מקובלים

•עת, כתבי

11 קריאה סימן
 הספרות שנתון של החדש הפורמאט

*) 11 מס׳ (חוברת קריאה סימן והשירה

פרי מנחם
מוחץ ניצחון

 בין בעבר שהתנהלה בתחרות כי מעיד
 נבחרת זכתה עכשיו לשנתון זה שנתון

 סופית שסילק מוחץ, בניצחון קריאה סימן
הזירה. מן היריב את

קרי בסימן המתפרסם השמות רפרטואר
 דרך עבור בירשטיץ, יוסלב החל אה,

 וולפ־ ,יהושוע א.כ. הנדל, יהודית
 גכיראל מירסקי, נילי כורכרט, גנג

 יו וולך, יונה ;לדמן, מרדכי צורן,
 כהר, עוזי שרון, יוסף מקדיראמיד,

 תו־ יגאל קלדרון, נסים חכר, חנן
 באחרים, וכלה גרכוז ויאיר מרקין

 סיכוי, אין שליריב גובה קו על מעיד
עדיו. להגיע ביותר, הקלוש ולו

 יופל האידי הסופר מאת המוטבים הקטע
 החוברת, עורך בידי (מתורגם כירשטיין

 שמשום במיטבה, ספרות הוא פרי) מנחם
 במדינת־ לה הראוי למקום זוכה אינה מה

 וולפגנג של סיפורים שלושה ישראל.
 צורן, גכריאל בידי מתורגמים כורכרט

 כיום. שבמתרגמים המעולים מן שהוא
 האטו־ רשימתו את המתרגם סיפח אליהם

בפני החושפת בורכרט, וולפגנג של מיזם

 מעורב רבעון — 11 קריאה סימן *
מיש עורכי ;פרי מנחם העורך ;לספרות

 קלדחן נסים צלקה, דן מידסקי, נילי : נה
 310 המאוחד; הקיבוץ הוצאת רון; ומשה

! רכה). (כריכה ,עס

טף ה התיקווהבח ה גב של האחרונ הד

שם קאי הסתיו קטלוג * בו  ״חוק * האמרי

ת * המצרי הקלון׳ מבקר ת ה סטי טי פו הנ

•  בימים לפרסם עומדת בושם, הדה הגב׳ הארץ, של סוקרת־הטלוויזיה •
 הישראלית. בתרבות דמויות־מפתח כמה עם קשריה ועל עצמה על סיפורים ספר אלה

 גב׳ של קודמות יצירות השלישי. ההר ייקרא הוא ספר־רכילותי. להיות עשוי הספר
 הספרות בעולם כלשהו רושם שהותירו מבלי בפרוזה, ואחר בקשת אור ראו ?ושם

 ברשימה שציין מרגלית, דן לעיתון, עמיתה עשה לסיפרה ראשוני פירסום הישראלי.
 את אחת פעם לי יתן ״ושבורא־עולם :העיר כל הירושלמי בעיתון מגאזין, במדורו,
 השלישי...״ ההר על סקירה בהארץ לפרסם כשאבוא — שלה והרשע והסיגנון הכישרון

 בחודשים לראות־אור העומדים הספרים מצפים הספרים במדף יותר טוב לעתיד
 לספרים. טיימס ניו־יורק מוסף שפירסם לרשימה בהתאם בארצות־הברית, הקרובים

 שנות אלף 15 המתאר סיפרו את יפרסם פאסיפיק) (דרום .מיצ׳נר ג׳יימם הסופר
 סיפרה את תפרסם ׳מקאינס הלן ד,מותחנים סופרת דרום־אפריקה. של היסטוריה

 אליסטיר המותחנים מחבר קונגו. סיפרו את קריצ׳טץ ומיקל הדחויה, המטרה
 של המוכשר מחברם אטאבסקה. סיפרו את יפרסם עונה) אינה זברה (תחנת מקליו

 הוותיק השחקן של בכיכובו סרט, הספר לפי מצולם אלה (בימים ורגטייס דניאל ספר
 של שאיפותיו את מתאר הוא בו לון, אדם בשם ספר לפרסם עומד ל!גני) גי׳יימס

 בארצות- הגדול הכלכלי המשבר בימי עצמו את ולחשוף לגלות המנסה אמריקאי, צעיר
 גודבאר) מר אחר (מחפשים רו&נר ג׳ודית המוכשרת הסופרת ׳.30,־ד שנות של הברית
 המאה בת אמריקאית נערה של אהבתה סיפור שהוא אמליין, סיפרה את לפרסם עומדת

• 19ה־  ,41ה־ בן אל־־אכנודי רחמן עכדול הפופולארי המצרי המשורר #ו
 פי על לחקירה הוזמן במצריים, אל־סאדאת אנוור של מישטרו מבקרי על הנמנה
 אל־אבנודי המשורר לאומית. משמעת להטיל שנועד הקלון, חוק החדש, המצרי החוק
 ישראל מידי הכבושים השטחים החזרת את שתשיג למילחמה, לצאת מטיף

 לשאלת בתשובה הגיבה, טל, מרים בירושלים, אחרונות ידיעות של עיתונאית־האמנות
 במוסיאון מוצג לא רב זמן ״זה :ישראל מוסיאון של התצוגות מדיניות על מקומי, עיתון
 הברית... בארצות היטב הידוע רויטנברג), (אפרים פימה הישראלי הצייר מאת ציור

 היה שפימה הוא, הסתירה טל שהגב׳ מה בפשע...״ לדעתי, גובלת מפימה ההתעלמות
 תגובה עיתונאית־האמנות. של נכדיה אבי והוא טל־רויטנכרג, רמה בתה, בעל

 ההומוסכסואלי המיעוט של ומתארו סופרו !•!• נאפוטיזם בבחינת היא טל של זו
 ארצות- באינדיאנה, סופרים של בכינוס אלה בימים מבלה ראוכני, יותס בישראל,

• אורפז יצחק המשמר על איש היה זה בכינוס קודמו הברית. •

 ומעולה. מרתק סופר הישראלי הקורא
 מרדכי של המעודנים שיריו מחזור

 שירה סוג של המינוריות על שומר גלדמן
 תומרקין יגאל של קטעיו מחזור זה.

 לפרסם החל שהאמן אחרים קטעים מזכיר
 קוראיו אחרות. בבמות האחרונות בשנים
 אינם קנז יהושוע של כתיבתו ואוהבי
 מרעיף אותה השמנונית לביקורת ראויים
 מוסיקאלי. מומנט סיפרו על שקד גרשון

 של מטעמו ניסיון עוד נעשה זו בביקורת
 העונה מישבצת לתוך סופר לתשבץ שקד,

 מרתקת ביקורת רשימת האקדמיים. לצרכיו
 היינריך רזן משה של רשימתו היא

 פוק־ את בורחס :בארץ־המראות ריינהולד
במזה״ת? נר

 המשוררת של שירה הוא מרתק שיר
ה נ ו לד י  שכבת ב״שוב הנפתח אוננות, וו

 הריק מבטו את אהבת / לא איש מד עם
 שחדרה האהבה גופו... אין את וחיבקת /

ד לרגע  את בחום ממלאת / כשיד יי
 לאבריר שערותיך מקצה / ונפשך גופך

 בו עצמי, מיון של עיר הפנימיים...״
 השירה אל מקפיאים ממדים וולד מעבירה

מפני ״ואת כמו לשורות עד ומגיעה שלה
 אותו מוציאה / עצמית באהבה אותו מה

 יצא הוא / בבתכשיט, בו ומתבוננת
 הגיבורים אחד / והוא הישנים מהשירים

 יאחד הוא כזה, / שלו היופי גם שלהם,
 כף כל האבודים / המופלאים השמות

בהתהוות...״
ה השירה יצירת ממעשי שהוא שיר

האחרונה. השנה של מעולים
 (שבינתיים גוגוד ניקולאי תרגומי

 של ידיה מעשה לעס), בספריה אור ראו
 בעתיד. זה במדור יסוקרו מירסקי, נילי

ה התרגום ממעלות הם מעלותיהם אך
לטפח. מנסה קריאה שסימן איכותי,
ב הנפתח ספרותית אוננות של קטע
 נפל בחוץ שהתייבשה המגבת ״צל תיאור

 הקטע הוא הקטנים...״ המרובעים מפת על
 דיוקן ז צלקה דן של האונאנוגראפי

 לא תופעה הוא צלקה .27 בגיל עצמי
הישראלית. הספרות של בפריפריה ברורה

וולד יונה
לא איש מר עם שכבת שוב

 מיכאל, ובנו ברקל ד״ר הראשון, סיפרו
ה הוא הפולניים, שורשיו על המספר
 שוקע פירסומו מאז שביצירותיו. מעולה
 חסרת מחרידה, מילולית ברדידות צלקה
 11 קריאה בסימן לנופים. ועין ללשון רגש

 עצמו לנוכח צלקה של לשונו מאוננת
 מתצלומים מתבסם והוא ובתמונה, במראה

 בסיס מוסיפים שאינם ניירות, ושאר שלו
 ספרותית. אישיות להיעדר ממשות של
 שרשי־ הרי סטאנדרטי, אונניסט כל כמו
 הרדוד: בנוסח מסתיימת צלקה של מתו

 יפה בחדר גרתי מכן לאחר ״שבועיים
 תלוי היה לשולחנו ומעל הלטיני...״ ברובע

טיפולו...״ כאטיסטה נ׳אן של ״תחריט
 מיגרעות בעל גם הוא 11 קריאה סימן
 מכסות כאן, שצוינו שמעלותיו, אלא רבות,

 יהפוך שאכן היא, התיקווה המיגרעות. על
 שנתון, ולא רבעון להיות קריאה סימן עתה

האחרונות. בשנים כמינהגו

איזכור

 לשמור נטייה בעלי הם ההווה משוררי
ב כלשהי ממעורבות ידיהם נקיון על

בימים ובביקורתה. היומיומית פוליטיקה

אלתרמן נתן
בני־בלי־שם נערים עדת

 הקיר־ העמדה צנום, קובץ אור ראה אלה
כי שהזכיר אלתרמן־י, נתן מאת מית

 הקידמית! העמדה — אלתרמן נתן *
 המאוחד הקיבוץ הוצאת עמודים; 119.

רכה). (כריכה

בהתרח מעורב להיות למשורר לו מוטב
 השיריות, האיכויות חשבון על גם שויות,

 של מימד מעניקה זו שמעורבות מפני
שלו. ולמילים לאותיות אמינות

 מעיד ששמו קובץ הוא הקידמית העמדה
 אריה של ברישומיו מלווה הוא ערכיו. על

 כקריקטו־ המאורעות את שליווה נכון,
 שנלקחו שירים, של מיבחר זהו ריסט.
 וכמה השביעי, הטור כרכי שלושת מתוך

היונה. עיר מתוך שירים
היס ספר היה כמו כיום קריא הוא
 בשיר נפתח הוא ובחרוזים. קטן טוריה
 על אגדה :1938ב־ אלתרמן חיבר שאותו
 אל־ כותב בסיומו ביערות. שנדדו ילדים
 רייד !אחד עם רק ״יש :בסארקזט תרמן
 / אחד ילד למול / אחד! פירר אחד!
ביער...״ כורה

 מגש בעל־פה, למד שלם שדור ר,שיי׳
 מיל־ סיפור במיסגרת כאן מובא הכסך,

 ולילו הקידמית העמדה עם חמת־השיחרור
 פלישה לבוקר השיר מול הנביא. אליהו של

 אריה של הנהדרת הקריקטורה מצוייר,
נכבש. הקסטל נבון

 ממרחק נקרא למדורה מסביב השיר
לא ״אומתם :אחרים בטונים השנים
 בצאתם ידעה לא / אם. להם היתה
 / ונושם עמוק לילה היה / לדיר•
 עדת בו וישבה / בניסן־הירח. כתמיד
 מרפקים חשופי / בני־בלי־שם, נערים

 קרב יום תמו ״הנה :ובעקבותיו וברד״.״
 המלד עת / מנוסה, זעקת המלא / וערכו

תבוסה...״ לבש ונלבוע / חרבו על נפל

ה מצויה האלתרמניות לשורות מבעד
 כמאמר או המילחמה, אחרי שבאה מדינה
 כולנו או הפרטי הסקטור שיבחי שירו

 יפרטו ושרים ״עיתונים :כתב שם חלוצים
 היוזמה חלוצי שבחי את / גיתית על

 על מספר עוזי הרב השיר הפרטית...״
בפס הישראלית המישלחת חברי ביקור
מוס יהודי .1957 במוסקבה הנוער טיבל
 עשו ״וזאת :אלתרמן כמאמר או קבה

 צביקזל ורב עוזי רב הנודעים הרבנים
 וגם / נרו־יאיר. גידי־טרקטוריסט ורב

נורית...״. המהוללה הרבנית


