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 לאחר אנתוני אותו גילה שם חמימה,
 מת שלא קיטינג אכתוני אחדות. שעות

 כעוף עיניו את לטש שלו, מהתקף־הלב
 עובר הזה הפסיון של וממותו חמת״.״

 של ספרה גיבור קיטינג, של עולמו
 פצצה קורבן פרידמן, קיתי אל דראבל,

 של ״בעלה :איריים לוחמי־חירות של
 שישב כעת בפצצה, נהרג מאקס, קיתי,
 שכרוכע כמיסעדה ארוחת־חערב ואכל

 כריתה רגל. ואיבדה נפצעה, קיתי מייפר.
 הייד־ פינת ג׳ורג׳, סנט בכית־החולים

 את קיטינג מגלה ובהירהוריו פארק...״
 טוב זה ״אולי הישראלית״: ה״נקודה

 פלסטינית ולא אירית פצצה הייתה שזו
 רחבה). כיד לישראל תורם היה (מאקס
 על זכות מלמדת שנשמעה קיתי, אפילו

 כגשיטה והפלסטיניות הציוניות המטרות
 עלולה לסתירה, מודעת שתהא כלא אחת,
 אילו הערכים, את להאשים להיאלץ הייתה

 כאמת ביקשו שהם לחשוב לה גורמים הו
 היו שלמזלה, אלא מאקס...״ של נפשו את

 את שהטילו האיריים לוחמי־החופש אלה
הפצצה.
 מסוגנן מאופק, ספר הוא הקרח עידן

 המקיפה ההתפוררות את החושף ומעולה,
 ,70ה־ שנות בראשית הבריטית החברה של ,

וה התרבות חיי על מקיפה אירוניה תוך
 הספר, כותרת גם מכאן המתפורים. כלכלה

 של כעידן העולם של מצבו את המציגה
הרחוק. העבר מן השאלה בלשון קרח,

 עידן של העיקרי גיבורו קיטינג, אנתוני
 באשתו מהרהר אהובתו, עם חי הקרח,

 של במהלך להיקבר לעתידו ונותן לשעבר,
 של הבכירה בבתה הנפתח התרחשויות

 באל־ ״כמדינה לחיים, ;חברתו אליסון,
 מסן- מאחורי היטב סגור סגורה קנית

 קאר־ החל שבעבר מי קיטינג, הברזל...״
ב מגיע בבי־בי־סי, בלתי-יומרנית יירה

 פלא ״ילד וינקוכאנק, לן אל חיפושיו
 מהפך על ומחליט המקרקעין״, עסקי של

ה מעולם אותו מוליך המהפך בעולמו.
 אנתוני עזב ״וכך העסקים, לעולם תרבות
 משכורת עם למדי בטוחה מישרה קיטינג

 לאיש־ והפף בטלוויזיה, וקיצבת־זיקנה
 על מושתתת הזמנית הצלחתו פיתוח...״

 :כדבריו או מלונדון, להימלט יכולתו
 בורחים הם האם ף בורחים הם ״ממה

ל דומה להיות הופכת שהיתה מלונדון
מתנועה, נחנקת אשפה, מוצפת — ניו־יורק י

להג חיפשו האם או אלימה? מזוהמת,
 חלקת אנגלי: כל של חלומו את שים

מ אחוזה משלו, מיבצר משלו, אדמה
?...״ שלו

 אל וינקובאנק לן של נפילתו סיפור
 מורץ של וסיפורה הכלא, כותלי בין

 המיניים מכאוביה עם בחוץ, לו הממתינה
 מרתק. בסיגנון עשויים העוריים, וגירוייה

 מעשי על לן של הסברו את זוכרת מורין
 בלא חביתה להכין יכול ״אינך :נוכילותו
 קיטינג, מורין, לן, הביצים.״ את לשבור

 שבספר, האחרות הדמויות תריסר וחצי
 כדי התאחדו והצדק ״הרשע את מתארים

 כה היתה שלפנים האומה את לרדוף
האומות, מכל החזקה יהירה, כה משגשגת,

 שקעה לא שלה האימפריה שעל האומה
 זועמת מוקטנת, קצרת־יד, מעולם. השמש

 דב־ הזקנה הארץ מילמלה וחסרת-אונים,
הגיע וזה לה. ילעגו כי והניחה רי־מחאה,

לה...״
 את דראבל מתארת בהם הקטעים אחד
 של חזרתם קטע הוא בשיאו האנגלי הניוון

 נכנסו לישון, הלכו ״הם :ומורין אנטוני
 היה למעלה להתחמם. כדי מיטה, לאותה

 בגלל במקצת התבייש הוא קור־אימים.
 תסתכל. שלא הבטיחה היא אבל הסדינים.

 חיבק והוא הגב, את לו הפנתה היא
 חשב, הקדוש, אנתוני של פיתויו אותה.
 ביותר. התפתה לא הוא אך קלות. ונרעד

ב אחז הוא לן. של נערתו היתה היא
 הערכה, ומתוף קלות גנחה היא שדיה:

ו מנוחה, בחוסר במקצת התנועעה אחר
 הוא מעיכה.׳ להם תן ,קדימה, : אמרה

 ניקשים היו הם בצייתנות. אותם, מעד
 לכותונת־ מתחת אחת. ובעונה בעת ורכים
זקו באמת ,הם שלה. המפוספסת הלילה

מתגע ,הם מוריו. אמרה למעיכה,׳ קים
 ציחקקה היא והמסכן.׳ הקטן לן לזה. געים

בעצבות...״
השלי החלק בראשית מביאה דראבל

 :כותבת והיא בספרות. מעולה תרגיל שי
 חיה היא קירבי. מוריו את איבד ״לן

 עם מה אד אשבי... דרק עם כאושר
 יעשו מה מורי? ואליסון קיטינג אנטוני

 השוק? ולהתפוכות ללונדון יחזרו הם?
 האם גרגרי־נהלים... או טרוטות יגדלו

 הנטושה הקאריירה את אליסון תחדש
 מוות? עד אנטוני יישתכר האם שלה?

 לא אך הללי׳ הדברים כל על חשבו הם
ביניהם...״ לבחור זמן להם היה

ל זוכים הקרח עידן של הסיום קטעי
 בתה ג׳ין, כאשר פעילות, של חדה תפנית

 מזרח- במדינה משבייה ניצלת אליסון, של
 ומגלה לחלצה שבא אנטוני, בידי אירופית

 אוצרות גם שהם אוצרותיה ואת אותה
הר למניעת גלולות ״חפיסת : בני־דורה

מ גלויות כמה למחצה, משומשות יון׳
 קלפים, חפיסת שלה, הדרכון איסטנבול,

 אך מכובס ג׳ינם, מכנסי זוג ארנק, יומן,
 של מחזותיו :ספרים ושני בדם, מוכתם

 ,זן של ועותק רכה, בכריכה סופוקלם
האופנוע׳...״ אחזקת ואמנות

עיטר ״תצלומו לגיבור. הופך אנטוני

 את מנע לא מישרד-ההוץ רכות. מהדורות
 כ־ אנטוני של תדמיתו שכן הפירסום,
 כתו את הציל הטם פימפרנל סקארלט
 התדמית היתה במצוקה, הנתונה החורגת
 רשויות־ואלסיה שיכלו מכל פחות המזיקה
ב נמצא עדיין שאנטוני בהשערה לקבל,
 עם לדבר לג׳ין הניחה ואליסון חיים.

 : שרצתה כמה כל וטלוויזיה כתבי־עיתונות
 לשעה ראוייה היתה היא מסכנה, ילדה
וזוהר...״ פירסום של קלה

ספ בנוסח כמעט סיומת הקרח לעידן
 השנה פוף ״לקראת :המדע־הבידיוני רות

 בעת יושב אנטוני בעוד למאסרו, השניה
 ניסור מעבודת השעה מחצית של הפסקה
פלא, נדירה, ציפור רואה הוא עצים,

דראבל מרגרט
מחאה״ דברי הזקנה הארץ מילמלה וחסרת־אוניס, ״זועמת

*

• י  ״שקדא״יניק״ הכינוי באחרונה הודבק תל-אביביים וסופרים משוררים בחוגי •
 בבחירות הסיבה: בירושלים. העברית באוניברסיטה לספרות מרצה שקד, לגרשון

 צירף הוא ובאחרונה בד״ש, התומכים ברשימות שקד של שמו התנוסס האחרונות
 החוזה מסתיים הבא בחודש אגב, במערך. התומכים אנשי־רוח לרשימות שמו את
 לפנות הטלוויזיה מפיקי בכוונת ויש בטלוויזיה, הספרים תוכנית כמגיש שקד של

 שיאציל על־מנת מירון, דן לפרופסור
 מישלחת ן•!• זה מישדר על מסמכותו

 עומדת פולנית דוברי עסקני־ספרות של
 המיש־ חברי בין לפולין. יולי בחודש לצאת
 כגציון פולין ילידי העסקנים יהיו לחת

 אגו- בעוד >•!• מוקד וגבריאל תומר
 שמריה על שוקטת בישראל דת־הסופרים

 לצרף ההצעה את שדחתה (מאז עשור מזה
 שאגודת־ הרי לשורותיה) ערביים סופרים

 הסופר כולה. תוססת במצריים הסופרים
 (שסיפרו אידריס יופוף הנודע המצרי

ל בתירגום אור דאה מאיים עלי שייך
 פרש המאוחד) הקיבוץ בהוצאת עברית

 את והאשים המצרית מאגודת־הסופרים
ויל חנפנות במקרתיזם, הסופרים חבריו

הסופ היו ביותר המושמצים בין דותיות.
 וגגיב אלחכים תוסיק הנודעים רים

ב הסופרים מחשובי רבים ועוד מחפוז
 ״הם אידרים: טוען השאר בין מצריים.

 של למיבצר הסופרים התאחדות את הפכו
 להחניק מנסים והם המצרית, הממשלה

 אחד בקנה עולה שאינה דיעה כל ולדכא
 הבידור מופע הצגת שלהם״ זו 'עם

ו בן־אמוץ דן של הקטנה, תל־אביב
 הבימה הלאומי בתיאטרון חפר, חיים
את לכנות התיאטרון אנשי כמה עוררה

שקד גרשון הלאומי״ ״החמאם הלאומי התיאטרון
ד״ש/מערך אוני־ אנשי בידי שהופעלו יחסי־הציבור

״אוסף קליטת בעניין תל־אביב ברסיטת
 בירושלים. הלאומית הספריה אוצרי בקרב זילזול עוררו השואה, ועל הנאציזם על וינר״

 כבר מצוי וינר באוסף ארצה שהובא התיעודי מהחומר 90/״סט~ נתברר שערכו בבדיקה
•1 והתיעוד העיתונות במדורי הלאומית, הספריה במרתפי !  הירושלמי הצלליות אמן •

 חדש לבית־כנסת דיקורטיבית תפאורה בהקמת אלה בימים עוסק אופק־אלג׳ם אברהם
 בפלסטלינה, צלליותיו) את זה לצורך (שזנח אופק-אלג׳ם לש האבן תפאורת את בבירה.

תוכניותיו את המבצעים מבית״לחם, ערביים לסתתים מוסר הוא התוצאה ואת

השקדא׳יניקבחטף

• הדקורטיביות ו •

 מבקרת מספרו, יודע שהוא שכפי ציפור
 השלג, לקו מתחת נדירות לעיתים רק

 במשכנותיו נדירות לעיתים רק מבקרת
 אולי גואה. ליבו ניסתר... יופי האדם, של

מ שליח חשב, זהו, ויבוא. ישוב הוא
 כך חושב אני ההבטחה. מלאך אלוהים,

 אומר הוא הסבל, לשיא שהגעתי כיוון]
 תיקווה, חש והוא גואה, ליבו אך לעצמו.
 מרפרפת ותעלם, תעוף הציפור שימחה.

 את עוזבים אנו כך חייה. את בלות עד
 עזיבה. כל אין אליסון לגבי אנטוני.
 למות. לא אף לחיות, מסוגלת אינה אליסון

ל ניתנים אינם חייה מולי. יש לאליסון
 תשוב בריטניה יתוארו. לא הם תיאור.

מורי.״ אליסון כן לא אך לאיתנה,
 ומיוחד, מעולה דראבל מרגרט של ספרה
ה העברי בנוסח הוא העיקרי וחסרונו

 ■צבי) כן< עמית תמר המתרגמת עילג.
 שנוטינג־ כך שבספר, לנופים מודעת אינה
 וחנות נוטינג, לגיבעת אצלה הופך היל

 וולוורת של לחנותו הופכת וולוורת
 משול הדבר חנויות; רשת היא (וולוורת
 ל- הנזשביר חנות של לאנגלית לתירגום
 ושיבר השיבושים המשביר״). של ״חנותו

 לביודהוצאה יאים אינם הרבים שי־ההגהה
כתר. כמו מכובד

חברה

זזמצוקה שער
ב ׳האלימות על ביותר המקיף הספר

 אלה בימים אור ראה הישראלית חברה
*. ואל־אלימות אלימות על הכותרת תחת

ה ספר — ואל־אלימות אלימות על *
 הסוציאליים; העובדים של הארצי כינוס
 העובדים איגוד במישרדי להשיגו ניתן

 (כריכה עמודים 392 ;בישראל הסוציאליים
רכה).

 (תש״מ) השנתי הארצי הכינוס ספר זהו
בישראל. הסוציאליים העובדים של

 הראשון בשער לשערים. מתחלק הספר
 מרתק מאמר יש — וערכים אלימות —
 דייכוביץ ישעיהו הפרופסור של

 מאמר ובהווה), בעבר — בישראל (גבורה
 (המפתח עתו כן* הדפה השופטת של

 מיעדי פמיר של מאמר החברה), בידי
 להיות שהופך התרבויות, בין המיפגש על

 ב־ המיוחד (הרקע אלימות רווי קונפליקט
 תחת רשימות שיל ומיקבץ הערבי), מיגזר

 — אזרח להיות חייל, להיות הכותרת
רשי עם לגיטימית, שבאלימות הקונפליקט

 אחיקר, ואייל גורי חיים של מות
המצרים. בשבי שנפל חיל-אוויר קצין

ה במיסגרות אלימות — השני השער
 כ״שימוש תודכותרות מחזיק — חברתיות

ב אלימות ״תופעות אלימות״! בדפוסי
באלי ״שימוש בעבודה״! האישה מעמד

מאמ שני (עם פוליטיות״ ובתנועות מות
 על שפרינצק אהוד עניין: רבי רים

 צוקר ודדי וסכנותיו״ ״חוץ־פרלמנטריזם
ו לרבים״) דרך — עכשיו ״שלום על

 כמדר־ ״ביורוקרטיה כמו: נוספים פרקים
 אלימות ״ביטויי אלימות״, תופעות בנת

ה של כוחם — ו״אלימות בבית־הספר״
 מופיעים הנוספים השערים בשני חלשים״.
 ה- ואמצעי ״אלימות על פאר דניאל

כ ״אונם על אמיר מנחם תיקשורת״,
 נפתלי הכדורגל שופט לאלימות״, ביטוי

 בממלכת אצלנו לקוי ״משהו על איתן
 על רזניק רות של ורשימתה הספורט״

בארץ״. מוכות נשים אלף 120״
 שני של תוצאה הוא זה רב־היקף ספר

הסוציא העובדים של השנתי הכינוס ימי
 ההקדמה בדברי כתב האיגוד מזכיר ליים.
 יתרום זה שספר בתיקווה ״ואחתום :שלו

 החברה פני לשיפור צנועה, ולו תרומה,
 תוקפנית פחות תהיה למ*ן — כישראל
ונעימה.״ בריאה צודקת, ויותר ואלימה
 מיקראה שיהפוך זה מאמרים קובץ ראוי

 להועיל בכוחו התיכוניים. בבתי־הספר
 לבחינות־תוכיות והכנה ציטוט מאשר יותר

האזרחות. במיקצוע
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