
 עין ולכל / עץ לכל עטה תשכץ ״ומעיל
 ניסיון הוא תשבץ מעיל פלאו...״. הראה
 נושאיים, בחתכים זו גדולה שירה לבחון
ש מבלי המחבר של בידו העולה ניסיון
 הגדולה בשירה חתכים אותם את גם יקפח

שב הערבית השירה היא — המקבילה
 כבוד של מקום תופס תשבץ מעיל ספרד.
 העברית. השירה על המחקר ספרי במדף

 ביותר, הקטן ולו ספק, שמטיל מי וכל
 העברית, השירה של ובתפארתה בגדולתה
תשבץ. במעיל לעיין מתבקש

מקור

הבדאי
 מה להם שאין ומחברים סופרים ישנם

 במאמצים זאת לומר מנסים והם לומר,
 שעשה כפי ברטוב, חנוך בנוסח רבים,
ומשו סופרים ישנם הבדאי. בסיפרו זאת

 במתכוון שלא או במתכוון אשר ררים
 וכוח עוצמה רבת מפתיעה, יצירה יוצרים •

המציאות. חומרי גם מצויים שבה יצירתי,
 בסיפרו נורי, חיים למשורר שקרה כפי

על * ג׳י יוסף את מכיר מי המפתיע

גורי חיים
סופו־ כל של חלומו

 גוט* יוטה של מיסתורית המעט הדמות
ג׳י. יוסף המכונה מן־גבעון,

 של כינוס הוא גורי, של זה סיפרו
 בלמרחב פירסם אותה מאמרים, סידרת 4

הכו תחת ,1967 למארס 1965 ינואר בין
 סידרה ?״ ג׳י יוסף את מכיר ״מי תרת תרת

לכך. התכוון שמחברה מבלי ספר, שהיא
 בגלריה קשורים ג׳י יוסף של מעלליו

 הו־צ׳י־ סטאדין, כיוסף דמויות של
 סלאג־ רודולף צ׳ויקוב, גנראל מין,
 שרת, משה אורן, מ־ידכי סקי,

 מאלרו, אנדרה דח־גול, גנראל
 אלישע כן וכמו ברייה, לאוורנטי

 אורי איתן, אדווין רגר, יצחק גת,
רבים. ישראלים ועוד דיין משח זוהר,

 את מכיר מי אגודת את מהווים אלה כל
ג׳י. יוסף

 מראהו בתיאור סיפרו את פותח גורי
 בשלהי לראשונה לו שניגלה כפי ג׳י, של

 :חורב מיבצע אחרי ,1949 ובפרוס 1948
תבול־ מלאך פני נגררת, אטית, ״הליכה

 של היוד ר,כע דרו־ מחייו חולמני, עין,
 בהן שיש פנים עייפה. ותכונה מיפתורין

 פיטר השחקן של והאימה הילדותיות מן
 לדרגה החאקי, למדי התאים הוא לורה.
תצלוס). :(ראה לפרה...״ כאוכף ולנשק

 גורי חיים פותח זה תיאורי בקטע
 רב־השקרנים חידת את לפענח בניסיונו

נר מינכהאוזן הברון אשר הישראלי,
 גבעון, יוסף הוא ג׳י יוסף לידו. טירון אה

בן לבעל־דרגה, מתחזה גוטמן, לפנים

 יוסף את מכיר מי — גורי חיים *
עמו 187 המאוחד; הקיבוץ הוצאת ג׳י?
רכה). (כריכה דים

 בעל־ בשווייץ, היהודי הבינוני למעמד
 במיזרח־ השוק־השחור של סוחר חלומות,
 הוא מצוא. לעת סובייטי תועמלן אירופה,
 חוטי־עלילה ולקשרי לעלילה רקע משמש

 בקפידה גורי חיים טווה אותם מדוייקים,
 ספרותיות איכויות זה לסיפור שמעניקה

אותנטיות.

דבחטף שרי

ל * ב טי ס פ ה

בל * מונדי על  ס. ל. בט. יו

י מ ל ש ו ר ש י ן * ה פ ו א ה
 גורי הם ג׳י יוסף אגודת של מייסדיה

 את גת. אלישע התל־אביב וד,ארכיטקט
נתקש ״מאד :גורי מתאר הייסוד פגישת

 יורשה למעשה, עזה. ידידות בינינו רה
 ׳מי אגודת את שגינו יסדנו לומר, לי

ג׳י...״ יוסף את מכיר
 התולדות ושיחזור הפגישות רצף את
 בכפר־ויתקין, דודתו דרך גורי מוליך
 מביקור ״אלבום לה מוכר י׳ג שיוסף

 לפאריס. — ומשם באמריקה״. בן־גוריון
 בקפה פגישה הצעיר לגורי מציע ג׳י יוסף
 סטיינבק ג׳ון עם בסן־ג׳רמיין פלור
 שהוא טוען גורי רייט. ריצ׳ארד ועם

 ״היינו כי מבהיר יותר ומאוחר עסוק,
 לפגישה באגו ולא ערב אותו עסוקים

 פלור, קפה ליד משעברנו אבל הנ״ל,
 הסופרים שני את ראינו חצות, לאחר

 פתאום התישה אשתי ג׳י. יוסף בחברת
 מתכלה האמון שמעט אלא חולשה...״

 על המספר בידיד, גורי פוגש כאשר
 כאן חיח ״הוא :ג׳י יוסף עם שלו פגישה

 מעניינת פגישה על וסיפר ימים כמה לפני
 מגיב סארטר...״ פול ז׳אן עם לכם שהיתה

בא לבדי, בפאריס, אותו ״ראיתי :גורי
 הלא־ כרובע שמאליים, סטודנטים סיפת
 בו־ סיגריות מעשן פוזל, נמוד, ;טיני
לי...״ האמן עימו, דיברתי לא יאר.

 בגורי מתעתע פתלוגי, שקרן ג׳י יוסף
 ,50ה־ שנות במהלך דורו. מבני וברבים

בש גם הד המעוררים שקרים, מתיז הוא
׳.60ה־ נות

הפר, חיים על מספרת מאז תמונה
 מפסטיבל לו החוזר השלושים־וכמה, בן

 את ומתאר בוורשה, הדימוקרטי הנוער
המ האישים ביציע ג׳י יוסף של מיקומו

 אלישע על מספרת אחרת תמונה כובדים.
 מתוך עיתונות קטע לגורי המציג גת,

 ג׳י יוסף של מישפטו על טיינזס, ניו־יורק
 שעונים. הברחת בגין במיזרח־גרמניה

 הוא ג׳י יוסף באגודת אחר חבר־בכיר
המוליך פכטר), (לשעבר פתיר דן

ג׳י יוסף
פתולוגי שקרן

 שונות. משמועות שמועות הספר כל לאורך
 אלי הפולני־צרפתי־אמריקאי העיתונאי

מקב ראשון הוא ג׳י ״יוסף : מדווח ויזד
 בצרפת בביקורו דיין משה של פניו לי

כרמטכ״ל...״
 גורי, חיים על הסיפור הוא מרתק סיפור
 עם פגישה ג׳י מיוסף לבקש המתפתה

ל. הגנרל גו ה־  בתוגת שקע ג׳י ״יוסף ד
 :ואמר כוחו שארית את אסף העייפים,

 ובודד, מאוכזב השילטון, מן פרש כאשר
 אני אותו... נטשו ממעריציו רבים כא־טר

 ביקרתי לפעם מפעם אותו... שכחתי לא
 ובמקום בקולומבה־ה־דז־אגליז...״ בביתו

פעם גר שבו בבית גר ״אני :אחר
 אלף 70ב־ ממנו אותו קניתי המינגוויי.
פרנק...״
להסמיק עשוי הפלמ״חי הכזבים ילקוט

ת ו ר ו ב ה ר * ו ס י מ ו ב ק ורק ש י ־ ו י מנ
 המספר אמר בירושלים, בבנייני־האומה שנערך שלום־עכשיו, של בכינוס

 שלא לגולדה, לה ״מגיע :אכסטזה של ברגע יהושוע, כ<ולי) אברהם החיפני
 ממבקרי אחד בקאהיר...״ ישראל לשגרירות מעל מתנוסס ישראל דגל את ראתה

 מונדי, יוסף של מחזהו על בביקורתו שריד, יוסי ח״כ הוא צה״ל, גלי של התיאטרון
 בזה החל אותה תיאטרונית, בטרילוגיה שני חלק הוא מחברו, שלטענת — המבשר
 ייווצר, שלא מקווה אני שלישי, חלק יכתוב מונדי ״אם שריד: אמר — מסתובב

הירושלמי הפרופסור של סיפרו בטרילוגיה...״ מיותרים חלקים שני בו מצב,
 של הספרים בהוצאת אור ראה ההיסטוריה של והפילוסופיה קאנט יובל ירמיהו

 המבקר סאפלמנט. ליטרארי בטייטס אוהדת לביקורת וזכה פרינסטון, אוניברסיטת
 תפיסותיו את יובל של הבחינה את מקבל הוא כי השאר, בין כתב, גארדינר פאטדיק

 מאוחר אומצו שאלה כפי קאנט, של
# ומארכם !הגלבידי יותר  הפסטיבל •

 חיים שבק ודראמה למוסיקה הישראלי
 הפרופורציות חסרת בהנהלתו באחרונה,

 לתפעלו ניסה הלה ביסטריצקי. י. של
 מזרח- תרבות פסטיבל של במתכונת

 במכורתו בעבר ניהל שכמותו אירופי,
 של ההדרגתית גוויעתו פולין. הקודמת,
 כאשר שעבר, בחודש נעצרה הפסטיבל

הח המר זבולון והתרבות שר־החינוך
 טדי ירושלים עיריית ראש עם יחד ליט,

 של האביב פסטיבל עם לאחדו קולר,,
 החלו האמנות שוחרי בחוגי ירושלים.

 ״הפסטיבל המשולב הפסטיבל את לכנות
.הישרושלמי״ .  יהודה העיתונאי >•!• .

 של הספרות למוסף לתרום החליט אופן
 שאותה הידענות בנוסח משהו המשמר על

 להאוץ. ברונובסקי יורם בעבר העניק
רז/ ויל,טור הסופן־מהפכן ספרי את לקוראיו אופן גילה זו במיסגרת  שנעלם מה פ

 מזה הישראלי לקורא ידוע סרז׳ שוויקטור הוא, אופן של המתרגמות מעיניו
• טולאייב פרשת בספרו שנה, כעשרים י  הרחוק שבעבר מפ״ם, של התרבות קומיסר •

 אחרי לישראל, שבועיים לפני חזר שחם, נתן ברשות־זזשידור, מפ״ם איש היה
 ״נתן, לשאלה, בתשובה' בניו־יורק. תרבות לענייני כקונסול כיהן שבהן שנים ארבע
 :יצאתי שממנו למקום בדיוק ״חזרתי :השיב המשמר, בעל בראיון ?״, להיכן חזרת.

הסדנה...״ ואל השולחן אל

שריד מונדי
בטרילוגיה מיותרים חלקים שני

 כדיבור־ ולחוש ג׳י, עלילות ליד מבושה
בבית־המישפט. בשבועה
 של בקסם משוך גורי חיים של סיפרו

 ושיוכים מאוויים הגשימה שכמו דמות,
 גיבורו שלם. דור של ומעמדיים חברתיים

 של ספק־ספסר םפק-םוכךסובייטי הופך
 סחורות במערב המגייס השחור, השוק

 בעיני מצטייר הוא הסובייטים. בשביל
 שהגשים הגדול, העולם כאיש ספק־חבריו,

חלומותיהם. את
 של הדעיכה תקופת את המאפיין סיפור

 הוא אשרום. מישה מביא ג׳י יוסף
ה רעייתו עם במוסקבה ביקר  פריד־ דלי
ולאדי ״מארינה :לגורי וסיפר לנד,
 ג׳י יוסף לעברנו. ורצח אותנו רואה

 מארי־ :ולאדי למאריגח ואומר מתרומם
 מישראל. טוב חבר בבל,שח חכירי גה,

 :ולאדי מאריגח את שואל י א; בך אחר
 בפנינו? אותך שהציג הזה האיש מיהו

 מושג ל6 לי אין :ולאדי מאירינה אומרת
אותו..״ ראיתי לא מעולם

 נמיר ״הוא :במילים מנוסחת האמת
אותו...״ מכירים שאינם אנשים מאות
 ולנסות לחקור גורי חיים ממשיך וכך

 באמצעות ג׳י, יוסף תעלומת את לפענח
 יגאל ובעזרת בסין, מהפכת־ר,תרבות

 תו־ במזרח־ברלין. בו שפגש תומרקין,
 לנפ־ ג׳י יוסף חילק כיצד מספר מרקין
הפלמ״ח. סמל את בית־קפה של קניות

 בפיע־ גורי של המזרח־אירופית הסאגה
 מספר כאשר נמשכת, ג׳י יוסף עוללות נוח

 ״כאחרונה :גוטמן יוסף על איזבסטיה
ורו הונגריה צ׳כופלוכקיה, כפולין, עשה

 להכיר כדי כביכול, לשם, בא הוא מניה.
 והמיגהגים ההווי האמנות, התרבות, את
 200 להביא ניסה לפולין אלה. ארצות של

 ־׳לצ בידו. שללו עם ונעצר מעילי־גשם
 ונעצר שעונים 310 הבריח כוסלוכקיה

 בפני נידון הוא לבסוף מכירתם...״ בעת
 שש של למאסר סובייטי בית־מישפט

שנים.
האמת, וכל האמת הפרק הוא מרגש פרק

 האמת על ג׳י. יוסף את גורי מראיין בו
 ״עם השאלה על שבעלילותיו. האמת וכל

״לא. :משיב הוא ?״ דיברת סטאלין

 לקראת ידו.״ את לחצתי רק מודה, אני
 של המרתקת עדותו מובאת הספר סוף

 ג׳י, יוסף מסיפורי כמה על גת, אלישע
מתפענחת. שהחידה מבלי
מא סידרת היתה ג׳י יוסף את מכיר מי
מרתק. ספר וזהו מרגשת, מרים

תולדות

פשוטה עצלות
ל האטלס את היוצרות מפות, 113ב־

 יגיל־ מרטין הצליח יהודית, היסטוריה
 קולג', מרטון של המחקר מסגל *, ברט

 וניסה טרח אשר את להגשים אוכספורד,
 מילים אלפי במאות להביע אבן אבא

עמי. בסיפרו
 הרשמי הביוגרף שהוא גילברט, מרטין

 במהלך נתבקש צ׳רצ׳יל, ויגסטץ של
 דג״ על־ידי ששת־הימים מילחמת

 ״להכין הבן, צ׳רצ׳יל וינסטון דולף
 ועד ממשה היהודים תולדות על תקציר
 השבוע״. סוף עד — מילה 5,000ב־ נאצר

 לאטלס, במתכוון, שלא שהתפתח, תקציר
 העם, לתולדות מצויירת כמצבר, שהוא

 בעיקר לאתרם. השכיל לא שאיש כפי
 גיל־ ההיסטוריון של היוצר דמיונו בשל
 בנושא אי־מעורבותו בשל ואולי ברט,

 לאומני, בעיוורון לקה שלא אדם היהודי.
עובדתי. במידע ומצוייד
 לכל מומלץ יהודית להיסטוריה אטלס

 מפות 113 של אטלס רק ואינו היות בית,
 פריטים אלפי עשרות של מיקבץ אלא

 בקפידה ומתוארים ממויינים היסטוריים
אח היסטוריים לאטלסים בניגוד מילולית,

 לאט־ (כוונתי השוק את המאכלסים רים,
והמחשבה. העין את ומייגעים כרטא) לסי

 להיסטוריה אטלס — גילברט מרטין *
 והוצאת אחרונות ידיעות ספרי יהודית?
רכה). (כריכה עמודים 115 עידניס;


