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שמי: מדברת ואני גשתי,-  מספיק לא ב
 בא הנה האלה, הדברים את עשיתי שאני

ר ס. והנביא הסופר ה ז  הרצחת :ואומר י
שהס עמדה היתד, לא הרי ו ירשת וגם

 מה ראיתם אותי. הצדיקה או אותי בירה
ל־ ונכנסתם ערבים הרגתם שעשיתם?

 לא לי, מספר אתה מה !שלהם בתים 4
 אחרים לדברים ציפיתי ! ? זה את ידענו

, מישפחת מבן קי ס נ ל מי ש מישפחה ס
עליו. לגדול המודל את לנו נתנה

הערבים. היה השומר ושל שלנו המודל
בזה. הישווצנו אהבת־נפש. אותם אהבנו
 תיקינו הצבר. של המודל את מהם לקחנו
 לקוח היה שלנו הטיב סולם פל אותם.
;הערכים״ כמו השדה חיית ״הוא מהם.
ם״; כמו הקפה את עושה ״הוא  הערכי

״; כמו ״מקכלי־אורחים  נשרף ״הוא ערכי
 .״הולד ;מפולניה״ חדש עולה כמו כשמש

ם״; על ערכי כמו יחף צי  יכול ״הוא הקו
ערכי״. כמו כעקכ סיגריה לככות
 אנחנו המסתערבים. את שהערצנו ואיך

מילחמת־ הזה. הסיפור כל את בלענו לא
 בלענו לא הבריטים. נגד היתד, ר,שיחדור

 נגד כזאת שינאה של הזד, הסיפור את
קולוניאליסטים. נהיינו שפתאום הערבים,

 נייטי- ״בלאדי היינו הבריטים בעיני הרי
 היינו לא גם אנחנו זה. את ואכלנו בם״ ^

רבים. נגד מעטים במילחמת־ד,שיחדור ן
המיל־ של הראשון היום מן הרבים היינו
 שלנו. היו שהיו, הפאשלות ורוב חמה,

 אני גדולים. כגיבורים התגלו לא הערבים
 בא הערבי מדוע להבין יכולתי לא גם

 הוא גם בארץ־ישראל. להילחם ממצריים
 במחנה איתם דיברתי אני הבין. לא

 שדיברתי המצריים השבויים וגם שבויים,
 אי־ד,הבנות ובין זה. את הבינו לא איתם
 שסוף־סוף וממתינים מחכים אנחנו הללו,
 הסיפורים את ויכתוב שיבוא סופר יהיה

יזהר, ס. בא ואז שהם. כמו מהמילחמה
 התחנכנו שהרי סמ״ך, זה מה ידענו וכולנו
 של (כינויו סוסה חוואג׳ה של לאורו
 יזהר של דודו — סמילגסקי משה

צי של לרמה מתנשא והוא ספילנסקי).
 שאני לי ואומר בא הוא קארדינאלית. ניות

 מאוד יפה באמת ירשתי. וגם רצחתי
 שהיה הבן־אדם הרי שאני מזה חוץ מצידו.

 שחסר והרגיש הסיפור את וקרא בקרבות,
 לא שהוא הרגשתי בקרבות. היה לא פר

באמת. שקרה למה ביטוי נתן
** • כל שאחרי היתה, השנייה המכה !

שלר הרי בטלוויזיה, לסיפור שעשו הרעש
 לראות כמו ממש היה זה הסרט את אות

 חיים שאנחנו לחשוב אפשר זולה. בדיחה
 היו שלא בעולם חיים שאנחנו בוואקום.

 מיל־ ועל מילחמת־העולם על סרטים בו
סרטים. היו לא מה על חמת־ויאט־נאם.

 סרטים ומוסרטים סיפורים נכתבים היו אם
חיר־ של שהסיפור הרי ההכרחית, בכמות

 הרי ועלוב. פשוט יוצא היה חזעה בת
כלום. לו ואין עומק לו אין

 בין — 1948ב־ שלי הבולט היתרון >•
 מילחמת־ את רואה שאני הוא הספירות
ה את לי אין העולמות. משני השיחרור

 שהם הקשיחות את לגברים. שיש קשיחות
 הוא זה כל כי ולשתוק, לבלוע צריכים

:שלהם הגבורה של האימאז׳ מתוך חלק
 שני מצד אבל קשוח. ואני גיבור אני

ל מתכוונת אני במילחמה. בפנים הייתי
 גילי לבני בדומה מוזרה. מאוד תופעה

הר עוד למין פתוחה הייתי אני האחרים,
 חלק היה זה לפלמ״ח. שהלכתי לפני בה

להכשרה. וללכת מהבית לצאת מהיצר
 הגיבורים של מהדמויות בראש לי היד,

 לפלמ״ח. אותנו לגייס שבאו הפלמ״ח של ך•
 החופש שבעיית אז בטוחה הייתי אני

לפלמ״ח, מהבית אלך כאשר תיפטר המיני
 הייתי להם. יחלפו הבית של הייסורים וכי

בזה. כלול המין שגם בטוחה
 את ומצאתי לפלמ״ח, הגעתי הנה אבל
 בה היו המיניים שהאיסורים בחברה עצמי
 לנו הפריע מי בעיר. מאשר חריפים יותר

 לא אחד אף הרי סוערים. חיי־מין לקיים
? מהמין נהנינו לא למה אז עלינו. השגיח

הר היו הבנות פוריטאניזם. מין היה כי
מהבנים. המין לנושא פתוחות יותר בה
ד אז י הללו? הבעיות לבסוף נפתרו א

מבו יותר שהיה המ״ם־פ״א, עם הלכה היא
 אבל יותר. הוותיקים המשק חברי עם גר,

 נהרגו 19וה־ 18ה־ בני הצעירים הבחורים
 הם החיים, את הבינו שהם ולפני בתולים,

 הגוף את נתנו הם למולדת. אותם נתנו
 אותו נתנו שהם לפני למולדת שלהם
לגדול. גמרו שלא תינוקות כמו הם למין.

שלהם, הסיפור את מביאה אני הזה ובספר
בשדה-הקרב. אותו ראיתי שאני כפי

מוות כאב
קבחטף ש יוצרים זכויות חו ד נשזת * ח

ן ו נ מ י ן * ס ד מי ב ז ב ־ י ב ר ״ומגנס * ו
הת ,1950 פברואר יליד ירדני, רפי

 חיי חי ואלונים, בית־אורן בקיבוצים חנך
 לו מלאו ובטרם ונפש, גוף של יסורים

 קרוב במשך בנפשו. יד שלח שנים 29
עלי- ,שירים של קובץ חיבר מחייו לעשור

ירדני רפי
התקליטים ואת החיים את להחליף

 ראה אלה בימים ומלטש. שוקד היה הם
 שהוא *, עוצר... לא אני שיריו קובץ אור

ונמו שחייתה נפש לעוד מראה בבחינת
 ירדני רפי של שיריו המוות. בכאב גה

 יחד אך עולמות, הופכת שירה אינם אולי
 עד• מייוסרת נפש מתעדים הם זאת עם

מאוד.
 העולם לאוויר ב״יצאתי נפתח הקובץ
 שבימים שלג ביום תזדהם שמאז שטוענים

 / נדיר דבר אומרת זאת עדיין היה ההם
 נמנעת הבלתי במלכודת לאלתר ונפלתי

 התקדמתי מאז / האנושית המכוערות של
הס / ומהיר הולד בקצב דחי אל מדחי

 רי" של הדביקים כקורים נואשות תבכתי
מני בבחינת הוא ירדני האישית...״ קנותי

ב הנפרשת מכאובי־נפש של פה
ברי אין ״אם :וגדל הולך בעצב שיריו,

 את להחליף צריו / בסערה צעקתי / רה
"התקליטים ואת / החיים . . .

ש מתברר ורמזים שירים שברי מתוך
 שבו בכלא-מרצון כבול היה ירדני רפי
 אותן קושיות, מקשה והוא נפשו. את כלא
 כמו זמננו בנות שאלות בשירו מנסח הוא

 מדי לקחת עליו שינח גלולות ״...כמה
 / להירדם סיכוייו את לשפר כדי לילה
 לשלם עליו לסוחר עוברות אכזבות כמה

 מפני מקיף חיסון תמורת הפיחות לאחר
 עיוורות קינאות כמה / למיניהן האשליות

 חוסר את תופס שהוא לפני לו דרושות
.שבהן התועלת .  יחידות־אנרגיה כמה .

 להישאר לא כדי שעה כל להשקיע עליו
 כדי אדם זקוק אצבעות לכמה / לבד

 ומילבדן ממוצעת משוחררת אשח לספק
.סבלנות לכמה .  מוצר־ של מנות כמה .
 מול כדי לו דרושות מוחלט ראייה

כי את לטבול האובייקטיבית / המראה
לב עליו שונות אפשרויות בכמה / עורו
 / דומות כולן כמה מבין שהוא לפני חור

 בימים מצוי אדם זקוק מנוסות ידיים לכמה
"עצמו את לתלות כדי אלה טרופים . . .
 של עולמו מוביל המיוסרת הנפש מתוך

 שהוא כפי אותו, הסובב העולם אל רפי
 לכל בוקר בוקר לכל אדם בשיר רושם
תנו אדם אותו זורח בוקר ״...כל אדם:

 אחר תיאבון מגיים / מכבר ידועות עות
 נשבע / מיותר חדש יום של לזוועות
לק לסרב הזה הבוקר עיתוני חגיגית

אי את לשמוע, לא / רוא חד האתר נבי
נש מה הרעה / הזו ההיא השעה שות
 / לפרוץ תגמור מתי כשהיה ונשאר תנה

לשממה...״ מסכיב הבאה הנוכחית הנחמה

הו עוצר..! לא אני — ירדני רפי *
הקי הוצאת בשיתוף אלונים, קיבוץ צאת
רכה). (כריכה עם׳ 47 ;המאוחד בוץ

יקה ט 10 זוהורו שלזנסקי אברהם * בקאהיר
 למישפטים הפקולטה מן וייסמן יהושע הפרופסור את מינה שר־המישפטים

ר בירושלים העברית באוניברסיטה ד  לזכויות המתייחסות החוק הוראות לבדיקת הוועדה לי
 ,1911מ־ ישן אנגלי חוק הוא בארץ כיום הנהוג היוצרים זכויות חוק (קופירייט). יוצרים
• רבות שנים לפני באנגליה שבוטל ! •  בימים כותב סימנץ ג׳ורג׳ הצרפתי הסופד ו

 אורח- ניהלתי לאנשים. הלם לגרום עלולים ״הם :מבטיח והוא זכרונותיו, את אלה
 נשים 10,000 עם שכב כי טען הסופר בו...״ מתבייש אינני אך למזעזע, הנחשב חיים

 ׳•<• התנ״ד של בעובי לפחות ! ביותר עבה אוטוביוגרפיה מעין תהיה ״זאת :ומוסיף
 הס! ביריד בכבוד שיוצגה ספרים הוצאת
 כן״ יהושוע בית־ההוצאה, מנהל מגנם.
שנת ממאמר תדפיס לידיד הכין ציון,
 על דיווח ובו סקופוס, בכתב־העת פרסם

ב העברית האוניברסיטה של הפעילות
התד של עותקים אלפי האיסלאם. חקר
 מחברים רשימת •1• מייד נחטפו פיס
 בידי נערכה בעולם רבי־המכר של

 ברשימה המוליך האמריקאי. רביו סאטרדיי
 נמכרו שספריו רוכינס, הרולד הוא זו

 במקום עותקים. מיליון 200ב־ כה עד
ש ,79ה־ בת קורטלנד כרכרה השני

 בתוליהן את מאבדות סיפוריה גיבורות
 קורטלנד של ספריה האחרון. בעמוד רק

 עותקים. מיליון 150ב־ כה עד נמכרו
 של החורגת הסבתא גם היא קורטלנד

 שעתידה מי ספנסר, דיאגה ליידי
 של ליבו בחירת בריטניה, מלכת להיות
 130 עם השלישי, במקום צ׳ארלס. הנסיך
 וואלס. אירווינג נמצא עותקים, מיליון
 סופר- עותקים, מיליון 110 עם אחריו,

• לאמור לואי ר,מערבונים #  לפני ו
 ואמנות תרבות פסטיבל נערך כשבועיים

 שר־ה,תרבות בנוכחות באל־עריש, מצרי
 ימי ארבעת במהלך חסן. מנצור המצרי

 הושמעו ומחזות, סרטים הוקרנו הפסטיבל
 של יצירתם פרי כולם מוסיקליות, יצירות
• מצריים אמנים ! • אב של ברשימה ו
 על של הספרות במוסף הגורני, רהם

 שלונס־ גנז ״מדוע הכותרת תחת המשמר,
 המחבר מכביר ״ ? האהבה שירי את קי

ה מהסיבה התעלמות תוך רבות מילים
 סידרת נושא :הסיבה לגניזה. עיקרית

 התאבדה הראשונה, רעייתו אהבתו, שירי
ני שנים במשך .30,־ד בשנות בתל־אביב

• במלאכה שממשיך מי יש מותו אחרי שגם ודומה בחייו, זה פרק להעלים שלונסקי סה ו # 
מרת אישיים וידויים גם מכיל קאפוטה, טרומן של החדש סיפרו הזיקית, מנגינת

 שנתנה עצה מזכיר הוא לגברים. חיבתו את אלה בווידויים מסתיר אינו הסופר קים.
 כג׳יגולו עצמך את תציע אז עבודה, לך תחסר אם :ביילי פרל הזמרת פעם לו

 ציונות הספר >•!• הכל לוקחות שהן עד — נואשות כד, נשים שם יש בלאס־ווגאס,
 זמננו ליהדות מהמכון דיוויס, משה הפרום׳ של בעריכתו האנגלית), (בשפה במעבר

 ניו־יורק של חברת־בת פרס, ארנו בהוצאת אור ראה בירושלים, העברית באוניברסיטה
 נהן כאואר, יהודה אורכף, אפרים הפרופסורים בקובץ, המשתתפים בין טיימס.

• רוטנשטרייך •ו הנת בפאריס. אלה בימים נפתח ספרותית גניבה על מישפט !
 הוגרון, ז׳אן מאת הזקנה האשה הסיפור את שגנבה נחשדת סאגן, פראנסואז בעת,

 זכות של זה, עקרוני בנושא יכריע בית־הדין השרוע. הכלב סיפרה את לפיו וחיברה
 יעקוב הוותיק השדר של המיועד למינויו אחר של סיפור לפי לכתוב הסופר

 ומקורו מישפחתי מניע כל אין בלונדון ישראל בשגרירות לניספח־תרבות כן־הרצל
).2270 הזה (העולם זה במדור בטעות שפורסם כפי מישפחתיים, בקשרים אינו

הוצאת היא בקאהיר 13ה־ הבינלאומי

שלונסקי אכרהם
טראגית גניזה

בעולם

שטיין גרטרוד
שו ולאיתור לחיפוש המסע במיסגרת

ה והשירה הספרות של המודרניזם רשי
 והאנתולוגיסט המשורר התקין אמריקאיים,

 ריצ׳ארד יהודי) (ממוצא האמריקאי
 משנה יותר לפני (שביקר קוסטלאנץ

 המחברת של ליצירתה מיקראד, בארץ)
 גרטרוד / ייל במיקראת שטיין. גרטרוד
וערו נבחרים קטעים באנגלית, שטיין*,

 .כתבי של הכרכים שמונה מתוך כים
.1958־1951 בשנים אור שראו שטיין,

בפנסיל 1874ב־ שנולדה שטיין, גרטרוד
לאחת נחשבת ,1946ב־ בפאריס מתה בניה,

(* ̂ץ031;613מ642 : '1116 ¥416 061-•
,1-638? ¥410 ,816111 16(1111

?.?. 463

 הספרות של ביותר הססגוניות מהדמויות
 ויוצאת- מחדשת ,20ה־ במאה האמריקאית

 באירופה, רבות שנים חייתה היא דופן.
 הגולה האמריקאי החוג בני של בחברתם
 היא ביותר הנודעה יצירתה בפאריס.

 שעל־ טוקאלם, ב. אלים של האוטוביוגרפיה
 פיטר של בכיכובו סרט הוסרט פיה

 פי־ פאבלו של קרובה ידידה סלרס.
 של הראשונות מהרוכשות אחת קאפו,

 עם גם מיודדת היתה היא עבודותיו.
 ואחרים, ז׳אקוב וטקס אפדלינר גיוס

 היצירה על יימחה בל חותם שהותירו
ל נחשבים זכרונותיה ספרי .20ה־ במאה

האי המרכיב על ביותר מהימנות תעודות
הת של הגדולים מיוצריה כמה של שי

5־׳ ־ יי—קופה.
ימי במיבחן עומדות שטיין של יצירותיה

כו היא שבו ״גברים״ הקטע כמו נו,
 גברים מנשל,ים. גברים ״לעיתים תבת:

 גברים לוגמים. לעיתים מגשמים לעיתים
 ולעיתים רעהו את איש מגשמים לעיתים

 מדבר מהם שאחד הרי שלושה הם באיבר
 עי־ פערי את מגלים מתנשמים... ושניים

לעי בהם. מתמבצות דמעות כאשר ניהם
 מהם ואהד ואוהבים לוגמים גברים תים

 מהשניים ואחד נאכמים מהם ושניים מדבר
״לנצח מצליח הנאכמים . . .
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