
מהתמלו רק להתקיים ניתן כי גילה
שראו־אור. שפריו על גים

 הסנטור של המכשפות״ ״צייד ׳בימי
ו דיעותיו בשל האמט נעצר מקארתי,
הקומוניס במיפלגה וחברותו שמאלניות

 בודד׳ זאב של טיפוס היה הוא טים,
 חי שנה משלושים למעלה שבמשך למרות

 והסי- המחזאית ובת־לווייתו, ידידתו עם
 1961ב־ מת הוא הלמן. לידיאן פרה

הידו ספריו ובחוסר־כל. בחובות שקוע
 הזכר מפתח ממלטה, הנץ הם: יותר עים

ה האיש כית, ת  (שגיר־ דאין בני וקללת ה
ב כשנה לפני הוקרנה הטלוויזיונית סתו

ס של בכיכובו הישראלית טלוויזיה מ י י ׳  ג
קוכורן).

 הקשיחות את מייצג דא,ין בני קללת
 האמט, של לגיבוריו האופיינית 'הצינית

 אידיאליזם לו מסתתר שמתחתה קשיחות
 הוטל כיצד מספר הפלש־הסופר רומנטי.

 מיש- קללה מרדיפת נערה להציל עליו
 גבריאל־ הנערה, מיסתורית. פחתית

 דרך האמט של הבלש את מוליכה לאג׳ט
 דרך האמריקאית, והחברה העיר מבוכי
להצ עד העושר, ושכונות ההזייה מדורי

קללה• מאותה לתה
 מביא ממלטו/ הנץ האמט׳ בספרי השני

 טהור זהב עשוי פיסלון של סיפורו את
 אבירי של מתנתם יקרות, אבנים ומשובץ
 מאל- בירת (בואלטה, ג׳והן סט• מיסדר

 הפסלון, .16דד במאה ספרד למלך טה)
 מביא ליד, מיד שנים במשך מתגלגל אשר
 ספייד, סמדאל הבלש, של שותפו למות

 הפיסלון, של התעלומה בחקירת ד,שוקע
צעירה. נערה אותו גוררת אליה שגם

 :תסריטי כמעט האמט של סיגנונו
 ארוכה היתה ספייד סמואל של ״לסתו

 הגמיש לפיו מתחת הזדקר וסנטרו 'גרמית,
הת אפו גחירי וי. האות דמוי יותר,
ועי יותר, קטן וי בדמות לאחור עקלו

 בקו גזורות היו צהוג־אפוד בגון ניו
.אופקי .  אשת את פוגש הוא כאשר ״ .
 ״אתה :בו מטיחה היא המת, שותפו
.אלי טוב היה סם. כעלי, את זרגת .  ״ .

 סם למיטתה. להכניסו מנסה שהיא זוך
 הפיס־ לסיפור ויותר יותר נגרר ־,ציניקן,

 נרדף. וספק רודף ספק הוא כאשר יון,
 החשודים אלד, בין ומפריד מעמת זוא

 אותם שספר כפי הרוגים וסופר ;עיניו
דאין. בני :קללת
 באוד שראו־אור האמט, של ספריו שני
 ומאב- בקרירות, מעט מתורגמים *ונה,

 האמריקאים, והעגה הלשון קצב את יים
הסופ מחשובי לאחד האמט את זהפכו

 עמו־ שהספרים עוד, מה האמריקאים, יים
 לאחרונה רווח (דבר דפוס בשגיאות וים

 להקפיד). חדלה אשר כתר, הוצאת :ספרי
 בבחי- הם נזנזאלטה והנץ דאין בני ללת:

 האב- החיים תופת בתוך מרתק מסע ת
 הציניות שבו מסע האמריקאים, וורדיים
 הטוב, לסוף עד בזה, זה נאבקים היושר

 שהוא מי. את הטוב הבלש פודה זבו
לפדות. וייב

עת־מול
 עיתון רואה־אור השביעית השנה זו

 ועם־ישראל, ארץ־ישראל לתולדות רתק
 הכו־ תחת שבא, שלמה הסופר עריכת

ת  מייסודם זה מעולה עיתון עת־מול. ד
 ומישדד־החי- תל־אביב אוניברסיטת ל

 בתי- תלמידי לפני חושף ידור,תרבות,
 יותר, המבוגרים ארץ־ישראל ואוהבי פר

ה ורשימות מאמרים פופולארית, לשון
 חולדות של ומרתק ענייני רישום הווים
והעם. ארץ

— עת־נזול של האחרונות החוברות שתי
 שהותוותה במסורת ממשיכות *40ו־ 3

 של הראשונות קיומו שנות שש משך
 למאה מוקדשת 39 חוברת זה. תב־עת

 של בצילומה נפתחת והיא ציונות, נות
 תרמ״ב בשנת שהביאה טטיס, אוניה

 זיב- את יישבו אשר עולים 228 )188:
־ן־יעקוב.

 אפרת של מאמרה הוא רב־עניין מאמר
 אשר ארץ־ישראל, תחומי על רדקין

לשי גרמו' כלכליים ״תנאים כי בהיר

 ארץ־ישו־אל לתולדות עיתון עת־מול, .
 המו״ל: שבא; שלמה עורך — ישראל :ם

 תל־אביב אוניברסיטת של הספרים צאת
 ורי־ ציוריס + חוברת בכל עמודיס 2

מרהיבים). ומיס

4

רטוב בלהות חלו□הישראלית החווייה
אמיר, אהרון המתרגם כמו קיצוני שימנו הוא פלא לא

 תריסר חצי ועוד שמר, נעמי הלאומנית הפיזמונאית עם ביחד
 יחדיו חברו התרבות, של הימניים בשוליים החיים פרחי-בלשנים

הנושא ומגוחך עילג גוף והקימו העברית, השפה את להציל כדי
 ללשון האקדמיה נוסדה לא כמו העברית, הלשון קרן השם את

מעולם. העברית
 אחוזים רובם אשר העברית, הלשון קרן — קל״ע אנשי
העב הלשון של מצבה חשבון על עצמית פירסומת של בבולמוס

 וליטול ישראל, קול מנהלי אצל גדולה יראה להכניס הצליחו רית,
 שילחו גם הם ישראל. בקול העברית שידורי יוס בייזום חלק

 20,־ד שנות של העברית השפה מגיני גדוד בנוסח ביריוני־לשון,
 פגעו ואף לועזיים, שמות בעלי ועסקים חנויות לתקוף ,30וה־

היש והטלוויזיה ישראל קול של המיקרופונים בחסות בעסקים
 השטחים ערביי את המאשימים האנשים אותם הם (אלה ראלית

מבחי הם כאשר רק — צמיגים מדליקים שהם בכך הכבושים
הטלוויזיה). במצלמות נים

 העברית הלשון ונם הקיצונית הלאומנות דגל שנושאי אלא
מבי אינם הם הרחוב. מן מוחלט מנתק כנראה, סובלים, הטהורה

 לצרכן״, ״המשכיר קיים סנטר״ ״דיזנגוף בצד כי נים
 ״כית השני", ״חוט :כמו נהדרים עבריים שמות עם וחנויות
שמות. אלפי ועוד הכד״

 בימים כי לעובדה, מודעים אינם הלאומית הבלשנות נציגי
 הבלהות כחלום לכנותו ניתן אשר מצב, בארץ ונוצר הולך אלה

 שירושה בתהליך מקורו זה, חלום יהודה. בן אליעזר של הרטוב
 היצירה שלבי את עבדה אשר שפה העברית, השפה של המהיר
 תושבים אלפי מאות עבור המהווה לשפה והפכה שלה, מחדש

מתר שאליה שפה ומתים. נולדים שבה אחת, חיים שפת במדינה
את להגביר בכוחה שיש הלשונות, מכל ספרי־מיקצוע גמים

 לתרומתה (הודות השריש שלה שהסלאנג הפרובינציאליות,
יהודה). כן־ נתיבה של ולמאבקיה
 הוא העברית השפה אבירי של מעיניהם נעלם אשר פרט

 לניסיונות וכוונתי העברית. לשפה לשוני גיטו יצירת של זה
 ״טל־ במקום (״מירקע״ בינלאומיות מילים ממערכות הניתוק
 לשמש היכול ניתוק ״טלפון״), במקום ו״שחרחול,״ ויזיח״

הלאומנות. לקרקע מעולה זיבול
 הוא העברית, השרשת תהליך של ומדהימה חיובית דוגמה

 לעברית, בתרגום המדע־בידיוני ספרות התקבלות של התהליך
האח בשנים בארץ ביותר לפופולאדי זה ספרות סיגנון שהפך
 להציץ עצמם מטריחים העברית הלשון אבירי היו אם רונות.

 כל את עברית־המחר, את בהם לגלות יכולים היו אלה, בספרים
 ולא העברית, ללשון האקדמיה שלא שפה, של החדשות המילים

 העבר רובדי מאגר מתוך בחייהם, ליצור מסוגלים היו קל״ע, אנשי
העברית. הלשון של

 תרבותית, כפייה של ניסיון בצד ברחוב, למתרחש האטימות
 היו העברית הלשון אבירי אם לחלוטין. משמעות חסר הינו

בפי השגורה העברית את ושומעים לרחוב, לצאת עצמם מטריחים
 בישראל בתי־הספר של הנמוכות והכיתות גני־הילדים ילדי של הם
והאמי המלאה התחייה של הפלא את מגלים היו ,1981 סוף של

 בלהות חלום אותו התגשמות את העברית, הלשון של תית
בן־יהודה. אליעזר של רטוב

העב הלשון לאבירי להם, מוטב אשר והיחידי האחד הדבר
 על פרחים זרי להניח הוא לעשות, הישראלית והלאומנות רית

 ולחוש בן־יהודה, אליעזר העברית, השפה מחייה של קיברו
 אליעזר אצל אנחה מעלה היתר- היום של העברית לידו. בגימודם

החו ונטולת היבשה העקרות ליד יוצר, בבחינת שהיה בן־יהודה,
העברית. השפה עיוורי גדוד של שים

כתקו ההנהגה על־ידי הארץ גבולות נוי
 (בעיקר העכשווי בהקשר המעונה.״ פת
 המאמר מגלה הגולן) סיפוח חוק רקע על
ת כי לו בו הג  מדי שונו אשר הארעיים׳ ״,

 בל של המעשיים הצרכים על־פי פעם
המיוחדים והצרכים הנסיכות ועל־פי דור

מתל־אכיב ונוס
הירקון באיזור שנמצאה צלמית

סמ מכוח ובראשונה כראש נקבעו לו,
"דתית בות . .  לשפר עשוי זה ניסוח .
 בעבר הדתית׳ ,הסמכות של תדמיתה את

בהווה. סמכותה על־פני הרחוק,
 נשק נושאי ברשימתו הנדדסמן, יצחק

 מביא עצמם, פל ומגינים בדו־קרב לוחמים
שהשתת ימי־הביניים יהודי על סיפורים

 שהציל יהודי על והצטיינו, בקרבות פו
 לוחמים על ועוד הגדול, קארל חיי את

יהודיים.
 ה,פוס־ ברשימתו לינדכאום, אריה

הבו סיפור את מביא המושבות, של טה׳
הברון. מושבות של וחותמות־הדואר לים

 מי אילת, אליהו של גנוז מאמר
 —1950( בבריטניה ישראל שגריר שהיה
 את מצייר קונדור פרשת את מביא ),1959

וציו מיכתבים של אוסף על ארץ־ישראל,
 בית- אל מלונדון העביר שהוא רים

מתא הציורים בירושלים. הלאומי הספרים
.1875—1872 בשנים הארץ את רים

 על ידוע לא סיפור מביא לוין דכ
 הקוטב ליד יהודים דייגים של מושבה
 של סיפורו את מביא גיל ומשה הצפוני,

 אכ־ .1030 בשנת רמלה את שהציל חלום
 של סיפורו את מתאר ריכלץ כ. רהם
 פרוט־ אריה הרכ פתח־תיקווה, מייסד
 הור־ גרטלה ראשון־לציון, ובת קין,
הילדים חמשת על מספרת (כן־זאכ), כיץ

 עם מיפגש של סיפור פחה, ג׳מאל של
 בסוף הארץ של האכזר התורכי המושל
 ילדים למראה המתרכך התורכים, שילטון
יהודים.

ב מביאה עת־מול של 40 מס׳ חוברת
 גוטמן נחום של רישומו את שער

 כן־עזר אהוד העיתונאי ברנד. לי״ח
 7 המדבר בני הם היכן הכותרת תחת מספר

 יהודי אודות הסיפור של שונות גידסות
במסעו וגמור הרחוק׳ בעבר החל חייבר,

 יצחק לערב. חנקין יחקאל של תיו
 כן־ כרוך של דמותו את בוחן קלימי
 על- הנביא, ירמיהו של סופרו נריה,

שנמצא. שלו חותם סמך
 מצבות על מספר סימונסון שלמה

 סיר־ קהילת חיי סיפור שהוא הים, בתוך
 אכיצור, שמואל סיציליה. באי קוסה

 ,עגלת מ,סעי ואלה הכותרת תחת מתאר
 בארץ הדילידנס תולדות סיפור את התמיד/

המכו לניצחון עד שנה, חמישים במשך
סי את מביא צימרמן עקיבא נית.
 הכותרת תחת ברוד, העיר ליצני פור

 סיפורם שהוא מברוד, העליזים הזמרים
 במיזרח יהודיים וכליזמרים שחקנים של

אירופה.
 לארץ- דרכו שיחזור עורכת כ״ץ שרה

 הכותרת תחת הלוי, יהודה של ישראל
 בעוד הסולטן, באוניית מפליג הלוי יהודה

 ישראל הערים איך מספר גינת שלום
מניה. רעייתו על שוחט

שנמ צלמית על מספרת מוזל אילנה
 מתל־ ונוס והמכונה הירקון, באיזור צאה

 יהודים רופאים מתאר לוי ועריה אביב,
הפרסי. השאה בחצר

 חוויה בבחינת הינם עת־מול גליונות
 רו־ שלמענם לתלמידים, רק לא מרתקת
הגי כל לבני אלא זה, כתב־עת אה־אור

 ורב־גוניות, חיות בעל כתב־עת זהו לים•
 הפסי- מתוך בו המעיין את מוציא אשר
 לראיית מכשיר לו ומעניק היומיומי, מיזם

ההיס הפרספקטיבה מתוך הישראלי ההווה
 >$ת לראות קשה יותר. הרחבה טורית

 המופלגת הידענות בלא רואה־אור עת־מול
 את ואהבתו שבא, שלמה עורכו, של

ותרבותה. הארץ

 בעבר שלו. והסאטיריקנים דור דור
וחב המאירי אביגדור אלה היו הרחוק

 עמום זה היה יותר קרוב בדור ריו.
׳70ה־ ובראשית ׳60ה־ שנות בסוף קינן,

הסא ראש. וניקוי זו־ארץ אנשי אלה היו
 סוף של בישראל הקיימת היחידה טירה
הקריקטו הן ׳80ה־ וראשית ׳70ד,- שנות

 שהקרי- ,1950 יליד לין, מושיק של רות
בדבר. קבע דרך מתפרסמות שלו קטורות

 של הראשון אלבומו ראה־אור באחרונה
הקריקטו בין *. חול ביום צוייר מושיק,

 הגיבורים גלריית את למצוא ניתן רות
ביש והדמע הצחוק החיים, את שאיכלסה

 ידין מייגאל החל האחרונות, בשנים ראל
 ואל■ פופאי, של ומיקטרת תלבושת עם

 וכל ארליך פרס, כגין, סאדאת,
 לאוטונומיה, מוקדש הראשון הפרק השאר•

ואטלולה. לחוכא הופכה שמושיק
הקרי את לתאר מילים של מכוחן נבצר
 לומר, שנותר כל מושיק. של קטורות

 שנות את מנציח כמו זה שאלבום הוא,
לאל ובמקביל ביותר, המכוערות חיינו
הכי באלבום לכנותו וניתן ניצחון בומי

שלון.
 בדברי הוא חול ביום צוייר של חסרונו
רו־ יצחק לתיקשורת הד״ר של ההקדמה

מושיל!) + ( בגין נוסח אוטונומיה
ביותר המכוערות חיינו שנות

ה,  של הקריקטורות את להגדיר המנסה ע
 ומאבד תיקשורתיות, בתיאוריות מושיק

 שבהן, הסאטירה כוח את כך כדי תוך
וחבל.

;חול ביום צוייר — לוי מושיק *
זמו הוצאת ;רועה יצחק :הקדמה דברי

מתכו — רכה (כריכה מודן ביתן, רה,
אלבומית). נת

/ ־ ד ד * //(?




