
מבלי זאת, ערשה והוא שיריים, בר,רמזים 1
ה החרוז בושה. בלא תמצמצנה. שעיניו
ה לקורא מספר בסר, של בקובץ אחרון
 ל* נם יעו, ״מה :אליו להגיע שזכה אמיץ

למעצים.״ להתכסות / מותר משוררים
לפע להתכסות מותר למשוררים שגם נכון
 המשומשים בדימויים מדוע אבל — מים
י אחרים משוררים של

 ראשיתה מאז היו הישראלית בשירה
חד אופקים ופותחי דרך סוללי משוררים

 הגיעו אלה משוררים בעיקבות שים.
ה בשדה שליקטו אלה הספיח, משוררי

 את בו ופיארו הספיח, את הקצור שירה
 עם אפילו נמנה אינו בסר יעקב חרוזיהם.
 עמודי 249ב־ שיש וכל הספיח, משוררי
שירי. סחיש בבחינת הוא ש־ריו, מיבחר

: היא בסר של בקובץ החסרה השורה
 כאשר שירי...״ את נחלתי מניין ״התדע

 של ״במידתם :להיות צריכה התשובה וי
 בדבר להצטער הוא שנותר כל אחרים.״

 בישראל, התרבותית שהסוציולוגיה אחד,
 הסופרים, ואגודת משרד״החינוך סיבסודי
מצ שעליהם הזיבול, חומרי את מעניקים

 כדגמים האחרים, של שירתם את בסר מיח
 את מזכירים ואינם שכימעט מתים, שיריים

שירתם. אבות
ב־ שהחל בסר, יעקוב אחרונה. הערה
 נראה ,60ה־ שנות בראשית חרוזיו פירסום

 בלתי־מזיק כצמח החרוזית דרכו בראשית
 גדלה השנים עם הישראלית. השירה בגן

 סיבסודים לספוג החלו ותרוליו ערוגתו,
 צורך שיש לשדה שהפכו עד למיניהם,

 ובסר לכך, ליבו שם לא■ שאיש אלא לסקלו.
 כתב־עת, לעצמו והקים וזכה וקשה, עבה

הישראלית, התרבות של מעוניה המסובסד
 של עמדת־כוה לעצמו מבסס שהוא תוך

 הביקורת את שהביאה עמדת־כוח, עורך.
 בשירתו עניינית עליה כאשר למורך־לב, ״י

 פרי־ היגו בסר שיעקב ספק, אין בסר. של
ה השיטה של ביותר המובהק ההילולים

 שנותר וכל הישראלית, בתרבות קיימת
 שיריו לקובץ הכותרת שאכן הוא, להוסיף
 שהרי נכונה, כותרת היא ההריסות מאחורי
 של ההריסות מאחורי נעשו וחרוזיו שירתו
ספריו. בארון השוכנת האמת שירת

ם רגו ת

 נשעה ,1980 במארש 10 שני, ״ביום
 החמישים בת המנהלת האריס, ג׳ין גברת
 ויר־ במקלין, מאדיירח פנימיית של ושש

 דופי ללא מעמד בעלת אשה — נ׳יניה
 של לביתו — החינוכית וכקהילה בחברה

 ״דיאטת מחבר טארנוור, ד״ר מאהבה,
 היא בוושטצ׳סטר. הנודעת, סקרפדייל״

הדר־ה־ לעבר ופנתה הבית לתוך נכנסה
הארינ־ אקדח דשאה היא אחת ביד שינה.
או מילימטר, 32 בקוטר וריצ׳רדפון נטון

לבן. קודם־ שנתיים בווירנ׳יניה קנתה תו
ה פרחים. זר החזיקה היא השנייה בידה *
 הז־ והיא ירייה שמעה מארנוור של טבחית !
 המשטרה ניידת כאשר המשטרה. את עיקה י*|
בית מנהלת נראתה הבית, אל התקרבה ו
ל כביש־הגישה את עוזבת כשהיא הספר ן
 עקבותיה. על חזרה מיד היא אבל בית. ן

 ד״ר המכונית• בתוף נמצא הריק אקדחה
 המיטות שתי ביו הרצפה על נסם טארנוור

כ פיז׳מה לבש הוא ;שלו שכהדר־השינה
 גברת כדורים. ארבעה היו בגופו בז׳. צבע .

 הראשונים השוטרים באוזני הודתה האריס
 ה־ את הרג אקדחה כי למקום שהגיעו ;

 לזכור מסוגלת היתה לא היא אכל רופא,
 ונלקחה נעצרה היא ההדק. על שלחצה :
בהאריסון...״ המשטרה לתחנת י
המר ציר־העלילד. את מהווה זה תיאור '■
הא גברת התיעודי־ספרותי הספר של כזי ;

 שתרגומו טריליגג, דיאנה מאת ריס־ {!
נו־ פרק מהווה זה ספר בעברית. ראה־אור 1
 שהפכו מעשי־רצח, על ספרים בסידרת סף 1
 בשנים בארצות־הברית ביותר לפופולאריים {
 נימנים מהבריה שעם סידרה האחרונות, 1
מיילד תורמן קאפוטה טרומן ;
עב־ :האריס גברת י— טרילינג ריאנה ־ [י
 363 ;שוקן הוצאת ;ראובני יותם :רית ף
קשה). (כרינה עמודים !■

 לראות־אור עומד שלו, התליין (ששירת
 ש־ סידרה, ביתן). זמורה בהוצאת בקרוב

 מסוג שספרים לעיבדה, מודעים מחבריה
המחפ קוראים, מיליוני לרתק עשויים זה,

 שלהם הבוקר עיתון של הראשון בעמוד שים
האחרון. הרצח ממיקרה הישיר, הדיווח את

 למעט — בסיפרה מביאה טרילינג דיאנה
ה סיפור את — הדבר ואחרית ההקדמה

 רציחתו מרגע האריס, הגברת את קורות
 מישם־ חקירתה, דרך טארגוור, ד׳׳ר של
 קפדני תיעודי תיאור שלה. ופסק־הדין טה
 לטרגדיה 1980 שנת נוסח עידכון הוא זה

ח־ של עצבים קצות החושפת האמריקאית,

טרילינג סוערת
הנשי הסירוס פחד

 האריס שהגברת חברה, כולד״ ברת־השפע
 שביניהם החיים ומישטח טארנוור והד״ר

אותה. מייצגים —
 טרילינג, של מסיפרה נעדר אינו ההומור

 מפקרס־ הרופא של מותו ״אחרי : הכותבת
 גברת :הבאה הבריחה הסתובבה דייל

 את עשתה שהיא משום בו ירתה האדים
 ממשקלה...״ הפהיתה ולא פקרסדייל דיאטת
ו רומנטי משולש היתד, שהסיבה למרות

 טרילינג שנזנחה. כאשה הפגועים רגשותיה
 גברת של דיוקנה את בקפידה משרטטת

 המסלקת נוקשה, פנימייה כמנהלת האריס
ה בירה. שותות כשהן שנתפסו תלמידות

והשקפו בניה נישואיה, אביה, שלה, רקע
 טארנוור הד״ר של הצלחתו סיפור תיה.

 מזכירתו־ ובין בינו הקשר קשירת וסיפור
 בסיפור השלישית הצלע שהיא הרפואית,

זה. רצח
ב סיפרה את מרצפת טרילינג, דיאנה

הגב של מישפטה מתוך פרוטוקול קטעי
 הבעות לבושה, תיאורי כולל האריס, רת

 לקלוט שניתן במידה ותחושותיה פניה,
 לבקר מאמציה את מתארת טרילינג אותן.

 אלה של תגובות לקלוט בזירת־הפשע,
 המירכב את להבין מקום, בקירבת שנכחו
 תיאורו טארנוור. הד״ר ירושת של הכספי

ההתגו ומדיניות הממולח הפרקליט של
ח דלוח עולם חושפים כמו שלו, ננות
 שלהם העולם שראיית פרקליטי־רצח, של

 לגיבורי כלשהי רגישות וחסרת דמאגוגית
הדראמה.
ה אמרה המישפט, סוף לקראת כאשר

 ״תוכל כי מהעיתונאיות לאחת האריס גברת
 היא : באהדה מאוטר הדן דבר בכל לעמוד
ב כשהיא פסק־הדין את לשמוע תעדיף

 וידידיה,״ בני־משפחתה בחברת ודא נפה
 עולה המסובכת מאישיותה שמץ כי דומה,

השטח. פני על
 גזר־הדין, מועד מגיע פסק־הדין, אחרי

 במארס 20״ב־ : כך אותו מתארת וטרילינג
 •טל מותו אחרי משנה יותר קצת ,1981
 לחמש־ האריס נ׳ין נדונה טארנוור, הרמז

א רציחתו. על מאסר שנות עיטרה  זה היה י
 קטן עונש לה לגזור השופט של מסמכותו
 ביותר המרתק הפרק מתחיל כאן יותר..,״

ה את בוחנת טרילינג כאשר הספר, של
 החדש, ועולמה האריס הגברת שבין עימות
 דברה שמובא לפני לא בית־הכלא, עולם

המושב השופט, לפני האריס הגברת של
 שלא לומר רוצה ״אני :והעיתונות עים

 שאהבתי טארנוור, חרמן ד״ר את רצחתי
 לפגוע רציתי לא ושמעולם מאוד אותר

 ב־ הנוכחים קהל את שמביא נאום סו...״
כפיים, ולמחיאות להתרגשות בית־המישפט'

מרת בחינה הוא פסק־וזדין אחרי' הפרק
:הרומנטי הפשע של קת

 סתומים דבריס מדי יותר כי ספק ״אין
ב ביותר הארוך משפט־הרצה אחרי נותרו

 בח המוקדמות, העדויות בולל — מדינה
 :;ג בעת קצרה והפסקה המושבעים רת

 באוקטובר 6מה־ נמשך המשפט המולד,
 עשוי אדם .1981 בפברואר 24ה־ עד 1980

 יחזייכו הטיפים שנדטלמי התנגדות לגלות
הייתי.מסופ עדייו אני אפל זאת. לשלם

 אמרה הנאשמת אם בשאלה, רק לא קת
 בתדר־ •טרתרחש למה באשר האמת את

 בליל־היריות, טארנוור דייר של השינה
 כאשר האמת את אמרה היא אם אף אלא

שכהה...״ שהיא מה על דיווחה
השו ההגדרות את כאן בוחנת טרילינג

הא הגברת נשפכה שלפיו החוק של נות
 של הקטילה ותהליך ההוכחה, אופני ריס,

 מנתחת בהמשך מישפטה. במהלך האריס
 האריס הגברת של יחסיה מהות את טרילינג

 ה־ התרוקנותה תהליך ואת קורבנה, ושל
 :להגדרה טרילינג את המוליך ריגשי,
 אני האריס, גברת עד חושבת אני ״באיטר
 את — ביותר ספותלת בצורה — מקבלת

ה לפחד שנוגע במד פרויד של העיקרון
הנשי...״ סירוס

 כי טרילינג, מעירה הספר סיום לקראת
 לספר, פשוט נושא איננה האריס ,,גברת

 לשריון מחוץ בדיוני. שאיננו לספר לא
למח ליהפך עלולה בנקל היא הבדיה שד
 הדמיונית, לכתיבה שייכת היא קליני. קר
 על למדנו, אנוזנו שגם כפי פרויד, למד שב

 במשבר. או בקונפליקט השרויה דמות
 את ליישב מסוגלת היתה לא האריס גברת

 להט־ •טתוכל כר שלה הפנימיות הסתירות
 נובע בה ׳שלנו העניו אבל לתפקד, שיד

מצ שבין המוצא חפרת הסתירה מן בדיוק
 אנה כמד לרומן שייכת היא ודחפיה. פונה

 הן אלה גס כובארי אמה במו א־ קארנינה
 זו בקביעה כי ודומה, במשבר...״ דמויות
 הביקורת תו את טרילינג, דיאנה מעניקה

האריס. גברת סיפרה של והערכיות
 טרי- מסיימת הקוראים, את להרגיע וכמו

 התאימה שבו האופן על סיפרה את לינג
 : הכלא לחיי עצמה את האריס הגברת

 והפכה ג׳וגינג...״ קבוצת אירגנה ״היא
מו היו שהאסירות למרות שם, למקובלת

וכו מוסיפה טרילינג אותה. לדהות כנות
 אדם שום על לחשוב אוהבת ״אינני : תבת

 בעירעור תזכה האריס גברת אם בכלא.
 לשמוח. צריכה אהיה אני ותשוחרר, שלה
 לשוב החירות כי כדל, בטוחה אינני אבל

ה היא הקודם, בעולמה הייה את ולחיות
 ולאפשרויו־ לצרכיה כיותר המתאים דבר
 להתגלות עשוי בכלא ההייס מכנה תיה.

 בו מקום האריס, לגברת התת של ממקור
הנורמא בעולמה מאשר חופש יותר תמצא

המוגבל...״ אך היפה לי,
 לגבות ראוכני יותם של תרגומו

 באמריקניז- שיפגום מבלי קריא, האריס,
 הוא זד, ספר אותו. המאכלסים השונים מים

ספרו ז׳אנר הישראלי לקורא המציג צוהר
 ב־ האחרונות בשנים המתפתח חדש, תי

 עם תיעודי, רומן של ז׳אנר ארצות־הברית,
ה של מזו נופלת שאינה ספרותית עוצמה
לשמה. ספרות
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ושות׳ לוקאץ׳
 על הועמסו 50וה־ 40ה־ ,30זד בשנות

 רבים ותרגומים ספרים העברי הספרים מדף
ה ובבעיות המארכסיזם באבות שהתמקדו

 המארכסיסטית. המחשבה של תיאורטיות
 ולא כמעט אלה מדפים כי דומה שנים, מזה
כולשהם. ולריענון לתיסוף זכו

 אשר הד״ר של סיפרו ראה־אור באחרונה
 המארכסיזם הוגי הכותרת תחת פן, פיל

מ על מרתקות מסות שבע ובו המערבי־,
שהשקפותי המארכסיסטית, הראייה חדשי

ה עצם עד מתסיסה השפעה משפיעות הם
 הלא־מונד הבינלאומי, השמאל על הזה יום
 לוקאץ; גיאורג חינם: אלה הוגים סד.

 גראמשי, אגטוניו קדרש; קארל
רוג׳ר לפבר, הגרי בלוד, ארנסט

ה המרכסיזם הוגי סילפן, אשר ד״ר ׳
(בריכה עמודים 255 ;:אלף תוצאת 4 מערבי
״ רכה).

שהשקפו - אלטהוזו־ ולראי גארוו־י
ל היבטים של נוסף מכלול פורסות תיהם
 הרעיוני הגורם שהיא המארכסיסטית, תורה

האחרו השנים 100 של ביותר המתסיס
נות.

״היעל :כי סילפן מעיד הקדמתו בדיברי
ה מהתרבות הסוציאליסטי המימד ׳טל מו

 של כהינתקותה כמוהו בישראל, פוליטית
הטב צמיחתה מקרקע הישראלית ההברה

מההתנה שלה, המכוננת מהמסורת עית,
מ בקיצור — מהחשיבה מהנורמות, גות,

 ש־ שלמה, פוליטית תרבות של מסורת
היי ההברה לגבי ומרכזית אופינית היתר

 כי ספק, ואין רקבה...״ מתחילת שובית
 להציג בכוחן יש סילפן, של המסות שבע
 החדש הדור בן השואל, הישראלי לפני

 המארכסיס־ בקשת דיעות של מיכלול —
 קשת בישראל, מוכרת ואינה שכימעט טית,

 פרק סילפן מצרף ממרכיביה אחד שלכל
ומעודכן. תמציתי ביוגרפי,
ובמ בדמותו נעוצה ומאלפת אחת דוגמה

ההונגרי ליל,אץ׳ גיאז־רג של חשבתו
ב שר־התרבות שהיד, מי ),1885ב־ (נולד

 בגלות וחי )1918( קקדן כלה ממשלת
הסוב בידי הונגריה לכיבוש עד ברוסיה
 ההונגרי המרד שנת ,1956 בשנת ייטים.

 והפעם כשר־תרבות ושימש שב הוא
שוב והוגלה נאג׳י, אימרה של בממשלתו

לוקאץ׳ הוגה
הסטאליניזם של הטראומה

 מיוצאי־הדופן כאהד נחשב לוקאץ׳ מארצו.
 הקומוניסטי, העולם של האידיאולוגיים

וספ מאמריו, שלו, הניתוח כושר בשל בין
בחי מבסיסי אחד היום עד המהווים ריו,
ההיס הרומאן (ספריו העולמית הספרות נת

 בתרגום ראו־אור ביספרות הריאליזם טורי;
מ רבות שנים לפני ואזלו לעברית גרוע

השוק).
 הפילוסופיים־אידאיים ובמאמריו בספריו

 של הטראומאתי הניסיון לאור לוקאץ/ בחן
 הפרט, של מקומו כמו נושאים הסטניליזם,

דמוקרטיזצ המוסריות, והכרעותיו עמדתו
ענ לא שכלל נושאים — היומיום בחיי יה

הרשמי. המארכסיזם של דובריו את יינו
בפילו הדנה המסה היא נוספת דוגמה

ט סוף ס רנ ד, א לי  יהודית למישפחד, בן ג
 מוסיקה פילוסופיה, בנעוריו שלמד )1885(

 לעימות 50ה־ שנות באמצע שהגיע ופיסיקה,
הקומוניס המיפלגה עם במיזרח־גרמניד,

 של החכם לאיש 60ה־ בשנות נחשב טית,
ביו העניינים ממבקריה אחד והיד, אירופה,

 שנות בסוף הסטודנטים מרד תנועת של תר
 בלוך מצא אחרים, ליהודים בניגוד .60ה־

 בלוך, קונקרטית. כאוטופיה לציונות מקום
 לראות סירב אחרים, למרכסיסטים בניגוד

 את למצוא והעדיף להמונים, אופיום בדת
 תוך הדתית, באמונה השזור האדום החוט
 המאר־ של המוסרי המימד לשמירת הטפה

כסיזם.
 סילקן הביא עליהם האחרים, ההוגים גם

 שאינה חשיבות בעדי הינם מסותיו, את
 מקדם משום בסיפרו ויש אלה, משני נופלת
 הישראלי בשמאל דיין־חחר לפתיחת ענייני

 בארצם והמוסרי המעמדי הנושא לבחינת
היהודים. של

ענ טיעוניו קולחת, סילפן של לשונו'
 ששב עולם בבחינת הן ומסותיו ייניים,

 והגיעה באירופה, האחרונות בשנים לתחייה
בישראל. גם להחיותו העת
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