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)59 מממוד (המשך
 היא מהישגיה. סיפוק החסרה אך מזהירה,

 שאול נוסח התפעלות, של בעולם חייה
 אפולו. פסל בלנוכח טשרגיחוגסקי

מגשי היא כי חשה אינה שמאייר אלא
 את לקיים להוטה והיא עצמה, את מה

 מזדמן הרב, עשה־לך־רב. :הצדהיהודי
סטו — היא צעיר: זוג של בדמות לה

ב מתמחה — והוא למישפטים, דנטית
 סרי בני־הזוג, פרוטסטנטית. תיאולוגיה
ט, מנ קל ה הרבנים כל כמו המתגלים ו

 טפילים, אנוכיים, כצרי-מוחין, אחרים,
 בעוד לחייה, ויורדים אונה את המנצלים

והער אהבה ברצון, להם משתעבדת היא
 של כמינהגם שלה, האני ביטול תוך צה,

רבותיהם. לפני חסידים
 ועיניה השבר, רקע מגיע כאשר גם

 :אליליה אותה תוקפים נפקחות, אונה של
 להשתתף אותך כשביקשנו ,,נצלנית״.

 זאת עשינו חצי־כזוצי בהוצאות איומו
 וכן שלד ד״אני׳ את לכנות כדי לסענד.

 מרב־ ,ניתקת והיא כאשר וגם הלאה...״
 להשתחרר יכולה אינה היא ניזדמנצליה,

לק ממשיכה והיא חייה, על מרישומם
מחרידים. ושיממון ערירות ראת

 סיפור הוא אף המתפקד הרבי סיפורה
 בין הלניזם, ובין יהדות בין עימות של

 של סיפורו זהו אתונה. ובין ירושלים
ש בהלכה, גאון תיאולוגי, סמינר בוגר

 בנים־ שהתאהב אך לרב, להיות הוסמך
 הוא המספר מותו. את עליו שהביאה פה

 את הפותח רבי, אותו של מנוער חברו
 איזאל, כי ״בשדטעי :במילים הסיפור

 תלוז־עצמו דחכס, צדיק איש קורנפילד,
ש כחריץ אסימון תחבתי כגן־חציבורי,

 לדאות ונסעתי לרככת־התחתית, בכניסה
העץ.״ את

 של השיחזור מסע את עורך המספר
 באמצעות מנוער ידידו של ומותו חייו

ת אשתו, י מ ד ל, ה פ רנ  לו, המספרת קו
 אל מסעו ואת הצעיר, הרב ייסורי את

 •הוא בגן־הציבורי האלון את הכפירה.
ומפ דביק היה ״מעמד :כנימפה רואה

 צהלה לה פשטה, לאיטה במרירותו. עים
(ב האחת ידי המתתי ואז כמיפשעותיי.

 כביכול) העץ, מותני את חבקתי שנייה
 המאוס) בכינוייה (הסתעפות במיפשעה

וה ההדור וכגוף באיברים הנמוך של
 שאט־ וכעייפות־מה, עד־להלהיב, מוצק

 צומת־ את ליטפתי עוצמה, לפטה אט
הוש אזהרה פלא המופלא... האיכרים

 ופתיתי באדמה, נמחצו פני ארצה. לכתי
 הפעור. פי ליתיד הדח זוהמה של גוש

האדי את לוחצות ידיי בירכיי, על כרעתי
 בזוהמה. תופסות וציפורני־אצכעותיי מה

 בבכי...״ פרצתי ירכי. את חרש עילאי באב
 אותה את הצעיר, הרב של כתיאורו

 בכתב, שתיארה כפי שחווה, פיסית חוויה
לנפשו. קץ ישים בטרם

אי או קינאה, אוזיק של הבא סיפורה
 גיבורים, שני על מבוסס באמריקה דיש

 נחשב, ולא מתוסכל אידיש סופר האחד
 כשווים־ יצחק של בן־דמות והאחר,
 לכבוש שהצליח ורשאי, סופר זינגר,

 של ליבה את שלו בסיפורי־המשרתות
 נובל. פרס מעניקי לב ואת אמריקה

 יאנקל של בן־דמותו הוא בשוויס־זינגר
וגיבו אוזיק בפי המכונה אוסטרופר,

 ״האידיש :(החזיר) חאזער״ ״דער ריה
 נעדרו משפטיו נקייה, היתה לא שבפיו

 עד מיו על שנסכו סיפוריו ומעוף... חן
 פאראנויה, פורנוגרפיה, אי־שפיות, כדי

 נשים גברים, החובקים גברים — סטיות
 סבל מעשי־סדום עושי נשים, הטגפפות

 ,עם המזדווגים נערים והסוגים, המינים
להר כדי דם השותים קצבים תרנגולות,

 אחת אשת הסכין...״ מאחורי כוח בות
 דער־חאזער / בשוויס־זינגר של משונאיו

המתרג עם שוכב ״הוא עליו: אומרת
 הוא הסיפור, המשך עם הנכונים...״ מים

 בשווים־ על מטורפת לפארודיה הופך
 ספרות של ובעיותיה כתיבתו, זינגר,
 של האמריקאי והמיפלט הגוססת, אידיש

 העם מבני ספרותיים וכישרונות סופרים
 את המייצגים באמריקה, היושבים היהודי
המח של מנוחתה את המטריד העולם

אוזיק. סינטיה ברת
ת הסיפור גם ח ב ה למסכת מצטרף ז

 שאוזיק תרבותיות הספרותיות שאלות
עו על סאטירי סיפור זה בהם. מוטרדת

השי בעולם מהגר יהודי על השירה, לם
 בולעים בו האופן ועל האמריקאי, רה

 אותם, שמאכילים כל את השירה צרכני
 ב* אותם המאכיל מהגר יהודי כאותו

 האחרון הסיפור הבודדת. דודתו מיכתבי
 על כבר מעיד הרציף, מכשפת בקובץ,

אוזיק, סינטיה של האחרים ספריה מגמת

שאח בשנים בארצות־הברית שראדאור
 סיפור זה הראשונים. ספריה פירסום רי
סי הבידיוני, והמדע הטירוף גבול על

תמהו אשד, בידי גבר נרדף שבו פור
 משמשים והדמיון המציאות כאשר נית,

זה• לצד זה
 מתפקר הרבי דמים, שפיכות לסיכום,

 הישראלי, לקורא ביותר מומלץ ספר הוא
 שאלות המחברת מעלה שבו ספר זה

 שמירת תוך יהודית, זהות של מרתקות
 והאידי־ ההיסטורית הפרספקטיבה מימד

 ש־ מרחק, ספר זה יותר. העמוקה אית
בבע התמודדותו ויכולת היהודית כנותו

 ליצירותיהם מעל מתעלה אמת של יות
 אחרים אמריקאיים יהודים סופרים של

 ודומיהם. כלו סול מלמוד, ברנרדכ
 המרצפות וחוכמות־החיים ההומור גם

 לחוויה. בו הקריאה את הופכים אותו,
 הוא אריאל שולמית של תרגומה גם

ונקי. מעולה

החדש המיזרח
 הישראלית המיזרחית החברה ריבעון

ה מבתבי־העת אינו החדש, המיזרח —
הסגו שערכו למרות בישראל, נפוצים

 כתבי- ממרבית מונים עשרת חשוב לי
האח בחוברת בישראל. הרואים־אור העת
 רחב מיקבץ ♦ החדש המיזרח של רונה
המרחב. שעניינם נושאים, של מאוד

ה בתודעה הערבית האחדות במאמר
 השלושים שנות בשלהי המצרית לאומית

 השני שחלקו גרשוני, ישראל מאת
 ניתודד מובא החוברת, של בפתיח מובא

מצ של מעורבותה תהליך של מעמיק
 התשתית ויצירת הערבית, בזהות ריים

 העולם כמנהיגת מצריים של לתפקידה
 מהשלבים אחד שד בחינה זו הערבי.

ה הפאן־ערבי הרעיון של הראשיתיים
נו ובחינת מראי־מקום בראיות, מלווה

 אחרות, ערביות חברות לעומת זה, שא
במקביל. זה רעיון ■התפתח בהן שגם

 תרגומי פלד מתתיהו של מאמרו
1940—1850 :לערבית המערב ספרות

לתקו במתכוון שלא או במתכוון מתייחם
 של התחזקותה לתקופת המקבילה פה

 מיזרח־אירופה, ביהדות ההשכלה תרבות
 מאירופה העברית הספרות של ומעברה

 מיל- לפרוץ עד המנדטורית לארץ־ישראל
השניה. חמת־העולם

מקבי מתגלות פלד של מאמרו מתוך
ה האגרה לספרי דומות לתופעות לות

פלד מתי חוקר
מבחוץ תרבות קבלת

 עקרוניים וויכוחים מוורשה, יהודיים
 מתורגמת ספרות השפעת כמו בשאלות,

ב יש המקורית. הספרותית היצירה על
 שכן רב, עניין פלד, בחר שאותו נושא,
 מערבית תרבותית השפעה משמעו תרגום

הערבית. התרבות על
 זליקסץ של תרגומיו כמו תופעות

(או לעברית שייקספיר את שתירגם

 אהרון עורך: — החדש המיזרח *
 הישראלית, המזרחית החברה הוצאת ;ליש

 288 ירושלים; העברית, האוניברסיטה
רכה). (כריכה עמודים

ה באשר אלין איגרתי ת  אדם, א
 שלווה. יודעת שאינה תרבות יוצר

 גשם ירד לא דורות... אלפי
ת נולדנו האם מה כן, אם ן למו

מלים בני״אדם. או
לשרוף כדי זורחת אינה החמה

חפירות את
להציף כדי גדותיו על עולה אינו הנהר

ת השדות א
 שהציתו הגרעין

 תוכו בתוך כי כועס
 הופרדו דברים שני
 נקרעו שורות שני
שהרמוניה הוא הדברים סודי הרי

ם תשרור ח ב
חשלום. כשישרור בחיינו הסוד פמו

ם את תהפוך אל  בארצנו לחטא החיי
 תמים. בחיוך הבוקר אל הבט

ת תקבור אל  האדם אחיו בתוך האדם א
 הדרכים פיתול מאחורי — הירוקים העצים
ת בצלבים נראים ח ת ת ח  ביו״הערביים, אנ
סס כאילו ם, על האביב גו  הקוצי
 העצים נוטע הוא שמת מי אולם

ת. דמעותיהם מעל השמש כסו

ת אחרי  הכוכבים מופיעים האדם מו
 ערב של בהרהורים נבובים

 לעננים מבעד הזר הירח משקיף מי על
 אסיר, של במחשבתו המרחף כשיר
לשיר. מבלי

 לשיר, חושש מאוהב כל
 הרוחות לפני דיבתו שירו יוציא פן

 בלילה, העובר רוצח לפני גזלן, לפני
 ממעל. המשקיף ירח לעיני דרפו מגשש

 גוסס לשיר קבר כורה הדממה
איבה. במעשה הערב את משתיתים אנו כי

ם חזור  החיים. את המייסר הוי לחיי
 שגה. אלף מזה לעיניך בזר נודד השלום

 נחמה, ללא מספד היא הזקנה ארצך
 דם של ככוכב בשמיה עולה
 לישועה, האנושות יללת מיילל הרוח

 שטן, וגם מלאך ביללותיו הטריד
עצוב האל

ם אנו כי  במדבר. חול אוכלי
ם גוועים זנוחים גפנים  בהרי

ם שיעניק צמא אדם ללא ה אהבה. ל

ת על האל, לגו, סלח תינו. תמימו  תקוו
ת ילדי אני כי  אדמות, עלי המוו

 סוהר, בבתי לבכות חופש לנו הענקת
דמעותינו מחה

 עצוב. חיוך הוא בארצנו השחר
ה הפחד קוו ת ה תאומי״עד, שני ו

 פרחים צמד כדמעות חטף בעיני
חה הבוקר גם  ידיו. בשתי דמעה מו

 ידיך, על דמעותי הזלתי רחס-גא,
 באדמה. הן נוצצות והנה

תי יסרת ת גנבתי כי או  לפידך א
ת ששכחתי משום — ואולי  חכמתך א

ת קח-נא ת אישך א  בליגי היוקד
ת אני רוצת ם למען לחיו והשלום. החיי

1
ת :לי אמרת מללו  היא. ידי מעשה האו

ת הושיט מי ם ידי א  ן לחיי
מללות אחראי אני אני,  אדם. בני לאו

ה באשר אליך איגרתי ת ם א  אד
 בדמיך שירי כתבתי לו
ת קישטתי לו ת א תיו  אחי ברם האו

ת וארחץ ידידי. בפצעי שלי פצעי א

ם תעשו אל  מאילני לילדים קביי
קו אל ת תחני אבק החדש הבוקר א  ב

הכוכבים חילעגו ז עלינו הקץ הקיץ ה
ערבו ב

ם שני על הבי ם ישנים או קי ב חו  עפר ו
הניחו מתו  לסבל, ילדים ו
ם ילדים שני מי מה. נכי תמי ח מל

 האח ליד משפחה ישבה
 בחיבה. ילדיו עם משחק אב

 פצצה הרעימה פתאום
 הד, ללא זעקה זועקים הילדים
 שיבולים, אלפי של עזרה כקריאת

 שריפה. בשעת
 עיניהם מאור כיבה המוות

ם כינורות אלפי חי אנ  נ
האח. בתוך כבתה האש

עולם הוי
 עשן, ללא מחר יפציע השחר
 אהוב. שיהיה הוא האדם חופש

 מאירה עיר ישנה בדמיוננו
 ודאגה. צפיפות מפירה שאינה עיר

חה, ס מכירה אינה בטו  בחשיבה מבי
ת תקיעת-יד בה ואין  ממון, בעסקו

ת יכול האדם ם בחיוך לקנו מי  ת
 מעניקות שהעיניים הים ממעמקי פנינים

ת, שוגה מו  צללים של עיר שלי, אגרה בחלו
חי געשי מו ת ב חוחו ם. בני  מסתוריי

 הילדים, בנום בבתים אני תר
 לילדים אני שר ערש שיר

 עיניים. מעצימה ונשיקתי
 לילה מפחד דלתותיכם תנעלו אל

חיילים גנבים יודעת אינה עירי  ו
 שיחזור. לעת לזר מנורה האירו

זר. איש יש בערבים תמיד הן

ב קיימות היו הכושי) איתיאל תלו,
לער אירופה מלשונות התרגום מלאכת

 צרוף, יעקוב של תרגומו כמו בית,
 וולטר מאת טליסמר. הרומן את שתירגם
 ״תמצתגו :תרגומו את שהסביר סקוט,

 סאת ,טליססה׳ הידוע טהרדמן זה רומן
הו בחידות: כד נהגנו אך פקום, וולטר
 על בו והחלפנו ושינינו והשסטנו ספנו
באר הקוראים של לטעמם שיתאים מנת

ההיס האמת את תואם ויהיה צותינו,
אירועיו...״ במרבית טורית״

 נושא להבנת רחבה קונצפציה ביצירת
 בהשקפותיו פלד נעזר לערבית, התרגום

 בבל, לאחר בסיפרו שטיינר ג׳ורג׳ של
 קבלת של תפקידה על מדבר הוא שבו

המקו התרבות לביסוס מבחוץ תרבות
סי בין פלד מפריד זאת, עם יחד מית.
 ומוליך עממית, לסיפורת איכותית פורת

 מתרגמי עברו 1940 אחרי כי למסקנה,
הק ליתר לערבית, המערבית הסיפרות

המקור. איכויות על ולשמירה פדה
 מביא וסומאליה בוית־וזמועצות ברשימה

ה ההשתלטות ניתוח את יודפת אריה
 ושאר קרן־אפריקה, באיזור סובייטית

 ב־ הסובייטית המדיניות של השלכותיה
 שטיין ד קנט זה. אסטרטגי איזוד
 זכויות על ההגנה חוקי במאמרו מביא

המנד בארץ־ישראל ועקיפתם האריסים
רכי — רב עניין בעלת רשימה טורית

ב יהודים על־ידי הערביות האדמות שת
 המאמר של בסופו המנדטורית. תקופה

אדמות רכישת על התחייבות שטר מובא

מורה שמואל :מערבית תירגם

 מה־ חגלויז יהושוע בידי עפולה הכפר
ש זה, כפר אדמות על שישבו אריסים

שפחת של רכושה היד,  אבראהים מי
מביירות. פורסזק
הכו תחת בוחן. קרטל, מ׳ גדעון

 ת־ של הסוציולוגיה לימודי מצב תרת
 הרבעון של מיוחד גליון פלשתינאים,

 בשנת אור שראה פלסטיניים, ללימודים
ה של לסוציולוגיה מוקדש והיה 1977

 התפ־ ברשימתו שמלץ, ע׳ פלסטינים.
 והדרוזים הערבים של המרחבית רושת

 בחינה הוא יישוביהם ומאפייני בישראל
ו בישראל בני־המיעוט של סטאטיסטית

בדיא המלוות רשימה שלהם, התפרשות
ובמפות. גרמות

,האיס עליית במאמרה ידלין, רבקה
קונטמפורניות תפישות :הפוליטי׳ לאם
עליי אח בוחנת במצריים האיסלאם של
במצ המוסלמיים האחים תנועת של תה

 המצרית. המהפכה אחרי ריבוייה ריים,
 הדתי הרקע את לבחור ניתן זו ברשימה

 אל־סאדאת. הנשיא של לרציחתו
 הממשלה הרכבת את בוחן לוי אבנר

 של הכלליות הבחירות לאחר בתורכיה
 הקרע התפתחות תיאור תיד ,1977 יוני

 והפאשיזם הקיצוני השמאל בין התורכי
בתורכיה.
ו מעולה כתב־עת הוא החדש המיזרח

 מי לכל ולקריאה לרכישה המומלץ מרתק,
 אנו שבו העולם אודות לדעת שחפץ
חיים.
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