
 בארץ־ מסע מתוך הלקוח מוטו לו שיש
 מספר טריסטראם, .3 ה. של ישראל

 מראה לעינינו נגלה ההר ,,מראש כי
 :בנוסח חירוז תוך אל ומתמשך גדול״

 / האגן מעל תלוי היה החם ״האובד
 ברור מסתמנים ובמים / מטליות־מטליות

 ב־ מתנוצצים שחופיהס / נמובים איים
 קו מעל רק / חיה, נפש ואין / גבישים

 בעופות תבחין רואה עין / השבור הרכס
 מילות של מילולי חיסכון אדירים...״

 אל כך אחר המשורר מוליך אותו שיר,
 צורי פני ■ב,;על והנפתח במערה, אחר, שיר

 והנה / בחניתותיו השמש הבני / היעלים
 מפני / בדויד אליה ואמלט / מערה שם

רודפיו...״
 תמונת־ מתוארת ימינך, קצר, בשיד

 סימדר / בחושך ננער ״העוזר :מצב
 / בחושך כנפיים משק / ראשי על ענפיו

 אירא לא / ראשי על מרחשים לחשים
 ראוי ראשי;״ תחת ימינך / בחושך רע

 בחושך״ רע אירא ״לא השורה כי להעיר,
ובהתנגנותה. בפשטותה נפלאה היא

 מעולה שירית התמקדות של הניסיון
 העברית, בשירה מקובל אינו מוגדר בנוף
 עמיחי יהודה של הציבורית בגינה ומאז
 זרובבל נכשלו. זאת שניסו המשוררים מעט

 שלו והשירה הנוף במסע הצליח גלעד
 הפשוטים־נושאיים ובמעברים לעין־גדי,

לערו גנך אל ״ירדתי :כמו לשיר, משיר
 בשמו...״ עם מור ואריתי / הבושם גות

 מהלך / אכזב בנחל בודד ״איש :וכמו
 / מלמעלה בחץ פתאום / עקרבים על

 ימים לפני / נבהל: האיש / צל. נופל
 ראה / תומר על סיאל בואדי / רבים
 של מסע בוער...״ ומבטם ! עורכים שני

ש לשיר המגיע ונופים, ■לשון סמלים,
 מוטו שוב — ,טריסטראמית היא כותרתו

 את המנסח טריסטראם ה.ב. משל
 ועשיר חזק ״קולה :טריסטראמית אותה

 אשר כיותר החזק הצפצוף שזה דומני —
מעודי.״ שמעתי

 שגלעד השיר הוא יוצא־דופן חומר־שירי
ל ישראל על הנסי סנזעון אגרת מכנהו
ש איגרת בדברי הנפתח עינגדי, אנשי

 לא שסופה חבר, בנחל במערה נמצאה
 המתפורר: הפאפירוס משום לקריאה ניתן

 / עינגדי לאנשי כוסבא בר ״משמעון
 / בטוב שלום. בעין בר וליהונתן למסבלה

 / בית מנכסי ושותין אוכליו יושבים אתן
 / דבר לכל לאחיכן דואגין ולא ישראל
 / פנים אל פנים הגויים מול ואנחנו

 ומימנו אזל ולחמנו / מלחמה משיכים
 ואני / דם שותתים ואחינו '/ במשורה

 שבל תשכחו אל / :בבם ומתרה חוזר
 שבן כל ולא / בזה זה ערכין ישראל
 אל / הצוואר על מונחת / חדה כשחרב

 / עלינו / אדונים להיות לרשעים תניחו
 מן / הרשעה לכלות אחד כאיש קומו

 / אחרי רק נוטה לבכם יהיה ולא / הארץ
 שיר והחטים...״ התמר מן שבא הממון

ב המתחיל שיר־מחאה, כמו שמתמשך
 וכלה (כוסכא) בר־כוככא שמעון
ב כלא־מעשיהו. של המיוחסים״ ב״מדור

 גחלי לספרון שיר־הכותרת אחר, שיר
 ספק כותב, ספק — גלעד כותב רתמים,

ש ההם הטובים ״הבחורים על ־<- שואל
 שהם במה האמינו / במלחמה, הלכו

 אותם באמת אולי / :ועושים אומרים
ה חזונו ?״ בוערים עודם / רתמים גחלי
מס עין־גדי שירי במחזור גלעד של שירי
 לפני / ורואה עיני את עוצם ב״אני תיים

 / חרמים פורשים / מעין־גדי דייגים
 / מאוד, רבה / הגדול הים בדגת ודגתם

יחזקאל.״ שנבא כמו
 נקיה שירה של ספר הוא רתמים גחלי
 שבתמציתה יומרנית, לא פשוטה, מסייג,

שב התפעמות, אותה את משיגה היא
שירתם. את משוררי־אמת כותבים עבודה

תרגום

בגורל פגישה
ו בכגדאד סוחר היה :המוות ״סיפר

 מזון. לקנות לשוק משרתו את שלח הוא
 חיוור והוא משרתו חזר קלה שעה כעבור
 בכיכר עתה, ,זד אמר, אדוני׳, ,בי ורועד.
ראי ובפנותי בהמון אשה הדפתני השוק,

 הדפני. אשר והוא המוות, זה שהיה תי
 :איום דרך בזרועו מחווה בי, היה ניבט
 וארכב סופד נא השאילני אדוני, אנא,

סאמא־ אל גורלי, ממר ואמלט מכאן הרחק
המוות.׳ ימצאני לא ושם פני אשים רה ׳

 והמשרת סוסו, את לו השאיל הסוחר
 הסום בצלעות דרבנותיו נעץ ורכב, עלה

 אל ירד האדון שיכול. ככל מהר ודהר
 אלי בא בהמון, עומד ואני כיכר־ודטוק,

משר כלפי בזרועד החווית ,מדוע :ואמר
 ,לא ?׳ הבוקר אותו בראותך איום דרד תי

 ׳ידי אמרתי, איום,׳ דרד בזרועי החוויתי
 הייתי נדהם ההפתעה. כשל מאליה, ניתרה

 עמו לי פגישה שהרי בבגדאד, לראותו
ה סיפרו מוטו זה בסאמארה.״׳ הלילה
או׳הרה, ג׳והן האמריקאי הסופר של ראשון

או׳הרה ג׳ון סופר
בבטנה התחפר קטן ג׳ינג׳י ראש

 ,30ד.־ בשנות לו - בא פירסומו שעיקר
בסאמארה.* פגישה — זר, בספר

 לסופרים בדומה או׳הרה, של סיפרו
 בבחינת הוא דורו, בני אחרים אמריקאים

 קסום לעיתים עולם, של פשוט סיפור
 את המייצג עולם שלו, בפרובינציאליות

 בטאמארה פגישה שיממונה. בשיא אמריקה
 ;ופחדים חושים פראות של ספר הוא

 ג׳וליאן העלילה גיבור את המוליכה פראות
 הארי של בפרצופו משקה להתיז אינגליש

 עם שלו בקאדילאק לשבת ואחר ריילי,
 ולהמתין סיגריות וחפיסת ויסקי כוסית

 שלושה אותם בחינת תוך וזאת למוות.
 ול־ זה, למצבו שהוליכוהו גורליים ימים

 מזרחי משל מאותו המודרכת התאבדותו,
הספר. בראש המחבר שהביא

 הספרותית שהאגדה או׳הרה, של ניסוחיו
 סיפוריו ואת ספריו את חיבר כי טוענת
ב חסכוניים. הינם עט, של אחד בהינף
 רבים, סופרים אצל קינאה לעורר כוחם
 ״כשקרוליין :החמישי לפרק הפתיח כמו
 כבר אינגליש, בג׳וליאז התאהבה ווקר

 ,1926 בקיץ היה זה מעט. ממנו עייפה
 בהיסטוריה חשובות הפחות השנים אחת

 היתה שבה וודטנה ארצות־הברית, של
ל הגיעו שחייה משוכנעת ווקר קרוליין

 באותה שבהם...״ כחוסר־התועלת שיאם
 הנ״ל קרוליין עברה לכן, קודם מעט שנה,
 לראות שיכלה ״לפני :בלתי־נעימה חוויה

 הקיפו — ילד שזה ראתה רק — זה מי
הח ידיים ושתי רגליה את זרועות שתי
 קטן ג׳ינג׳י וראש לחצאיתה מתחת ליקו

 וניסתה לו סטרה היא כבטנה. התחפר
ל שהחל אירוע מעליה...״ אותו לדחוף
חייה. את הכתיב

 ונפרדת, דמות על דמות ננעלת בעלילה
 : אינגליש ג׳וליאן של האחרון למעשהו עד

 במושב השעון פי על וחמישים, ״בעשר
 די לו היה לא להתרומם. ניסה האחורי,

ו עשרה ובאחת עצמו את להרים בוח

 בסאמארה: פגישה — או׳הרה ג׳והן *
 180 זב״נז, הוצאת לנטין; רונית : עברית

קשה). (כריכה עמודים

 לעזור מסוגל איש היה לא ככר עשרה
 סותם, המחבר בעולם.״ איש שום לו,

 ״סיפורנו :מתאר אלא מפרש, ולא מסבך
 את מוציא אתה לעולם. מסתיים אינו

מת דקות כמה ותוך מרימון־היד הניצרה
 ונפצעים. נהרגים ואנשים הרימון פוצץ

 פצועים לקבור, שצריך גופות יש ואז
 ויתומים אלמנות יש בהם. לטפל שצריך
 פאצי- ויש פיצויים יש שכולים. והורים

 תהומית ושינאה אנשים, כמה אצל פיזם
אחרים...״ אצל

 אמריקה, של ספר הוא בסאמארה פגישה
האמרי החלום להשגת ומאבק ציניות של

מחד על מכסות שמעלותיו ספר : קאי
 את לעורר פשטונו שבכוח ספר ליו,

 שאינה העברית, הספרות של קינאתה
 ספרים שיחברו סופרים למצוא מצליחה
 תירגומה ואמינים. — שכאלה פשוטים

 מעמיד לנטין רונית של המאוד-אמין
 המתרגמים של הראשונה בשורה אותה

מאנגלית.

תיעוד

האונס
 בעברית, אלה בימים אור שראה ספר

 להן ולהעניק רבות נשים לחזק עשוי
 המין מפגעי אחד עם התמודדות יכולת

האו מיפגע — ביותר החמורים האנושי
 גבר כופה שבמהלכו מעשה אותו נס.
 אשד, של בגופה המיניות תשוקותיו את

 — לרצוננו בניגוד הספר לו. הממאנת
 כראונ־ סוזן מאת ואונס, ונשים גברים
האח העשור במהלך אור ראה *, מילר

 פופולאריות מהדורות תריסר בחצי רון
אחרות. ובארצות בארצות־הברית

מע כי מלמד, בראונמילר של המחקר
ופו חברתי אופי בעל הינו האונס שה

 בניגוד בעילה של אקט רק ולא ליטי,
ב מדובר כאשר (בעיקר האשה לרצון
 האונס־הקו־ הוא הלא שבתועבות, גדולה

 סיפרה את פותחת בראונמילר לקטיבי),
 ביחס ההמון של הפסיכולוגיה בבחינת
 של חלקן החוק, של אין־אונותו לאונס.

האו מעשי מיפלם בהעלאת המילחמות
 קצרה ופרעות, מהפכות ממילחמות, נס.

נגד המונית אלימות הפרק אל הדרך

כראונמילר פוזן חוקרת
המנוול של בביצים בעטתי

לו ובשכנות הקו־קלוקס־קלן, :כושים
קונגו. :לבנים נגד המונית אלימות
 המופיעים הפרקים הם מחרידים כמה

שנר כפי — האנס דיוקן הכותרת תחת
 :תת־פרקים ובהם המישטוה ביומני שם

זוועה מעשי ;וכנופיות קבוצות צמדים

 לרצוננו, בניגוד בראונמילר, מוזן *
 סייקס שרה עברית: ואונם, נשים גברים
 הוצאהילאור, השני' ,המין גולן, ואילנה

 (כריכה עמודים 457 זב״מ, עם בשיתוף
רכה).

 ראוותניים; תועבה מעשי סיבה, חסרי
אונם־רצח.
ם הפרום׳ ח ר, מנ מי  המכון ראש א

ירו למישפטים, בפקולטה לקרימינולוגיה
 בראונ- של לסיפרה מבוא מקדים שלים,
 שלו, מחקר מצוטט הספר ובגוף מילר,
 בשנים בפילדלפיה הישראלי עשה אותו
ממח לאחד נחשב המחקר .1960—1958
 בארצות־הברית. האונס בנושא היסוד קרי

 מכנה שהמחברת מה את בחר אמיר
 קורבן של התנהגות־מזרזת של ״הגורם

 :הערה המחברת הוסיפה ועליו האונס...״
 התנהגות של שהגורם האמין ״אמיר

 בשיעור קיים היה הקורבן מצד מזרזרת
האו מקרי מכלל אחוז 19 של מדהים

ל בנוגע אמיר של מסקנתו שבחן. נס
 כי היתה אלה במקרים המעורבות נשים

 אינה אירועים של נסיבתית השתלשלות
כאח הקורבן את להעמיד אולי יכולה
 להיות שהופך למה בלעדי כאופן ראית

 שות־ היא מקרה ככל אבל ;מקרה־ביש
 לקורבן, שהפכה והעובדה פה־מסייעת,

 התרחשות ובתמים באמת אינה כן, אם
 אמיר כי טוענת המחברת לגמרי.״ מקרית
לאנסים. מיותרת והבנה נדיבות־לב מפגין

 נזיל־ משיבות נשים הוא האחרון הפרק
 כאשר בראשית, ימי ״מאז :שערה חמה

 בחופשיות אנסו אחד משבט הגברים
ל להבטיח כדי אחר, שבט כנות נשים
עו השקפת כרכה חדשות, נשים עצמם

 האונס, בחוקי הנישואין חוקי את למם
ביני להפריד מאוד קשה היום ואפילו

לש הגבר של ההיסטורית שאיפתו הם.
 אל מוחלטת בלעדית גישה לעצמו מור

 בחוקי שנקבע כפי האשה, של הוואגינה
 מן נבעה שלו, ביותר הקדומים הנישואין

ה הגופני המכשיר להיות שלו הצורך
ובזכו בצאצאים בעיבור, השולט יחיד
 כפי שלו, הזכרית במציאות הירושה. יות

 בנות נשים לכידת אותה, הבין שהוא
 חוקי מעשה היה ואינוסן אחרים שבטים

 להיות יכלה דרך איזו שכן ;לחלוטין
 אבל שלד? השבט להגדלת יותר טובה

 הריהו חש, הוא דומה, בעלבון לו לגמול
חוקי...״ בלתי מעשה

 שבין הקשר את מבהירה בראונמילר
שנישואין ״כיוון :כך לאינוס בעלות

 אחת, בדרך תקפים נעשו החוק פי על
הבתו ביתוק באמצעות — בלבד ואחת

 — טכסיים סממנים כמה בלוויית לים
ה של בדעתו התגבש שלגביה הפעולה

 השחתת היתה פלילי׳ ,אונם המושג גבר
הני חוזה של למיסגרת מחוץ הבתולין

 וקבע. יזם עצמו שהוא חוזה שואין,
ש למסקנה הגיע באיטר יותר, מאוחר

 התקופה, לצרכי מדי מוגבלת הגדרתו
 באופן הפלילית תפיסתה את הרחיב הוא

 של צניעותה השחתת את גם שתכלול
 אחריות את הרחיב זו וכדרך אשתו,
 בתולות. שאינן נשים על והחילו החוק

 שקעו החוק של אלה שמקורות למרות
 יטנשתכחה, ההיסטוריה בנבכי כבר זה

 הוסיפו לאונס הנוגעים שהחוקים שעה
הש ולא הגברים התנערו לא להתפתח,

של המקורית, התפיסה מן לרגע תחררו
 כראש-ובראשונה היא העבירה פיה...
תפי ;הזכר של הבעלות בזכויות פגיעה

 הזכר שעיגן הדרישות על המבוססת סה
הנק של חלקה בתור הנישואין כהסכם

 והסכמה צניעות בתולים, בעיסקה: בה
ובילכדית...״ פרטית לגישה

הנו של היריעה כל את פורש הספר
 המין הישגי ■לרשימת לצרפו שאין שא,

ה מיכלול עם מתמודד והוא האנושי,
 במעשה הכרוכות האידיאולוגיות בעיות

 בפני התגוננות אמצעי על ומלמד זה,
 לנשים. שימושי ספר זהו אנסים. גברים

 על להגן כיצד ממנו ללמוד תוכלנה הן
 הם לגברים. ספר גם זהו אך עצמן.
ה בסולם השינויים אחרי לעקוב יוכלו

במח שהתרחשו המינים, שבין ערכים
המאה. של השניה צית

בקבי סיפרה את מסיימת בראונמילר
 נגע את כליל לחסל ״אפשר כי עה,

 להינצל או אותו לכלום רק ולא האונס,
חיי הגישה אך האישי. במישור מפגיעה

 לטווח-יחוק תיכנון על להתבסס כת
 גילוי מחייבת והיא פעולה, שיתוף ועל

 רכים גברים של מצדם טוב ורצון הבנה
 בספר מטרתי נשים. של מצדן גם כמו

 ההיסטוריה את לאונס להקנות היתה זה
עתיד.״ ממנו למנוע מחובתנו עתה שלו,
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